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Kam za studiem
Minulý školní rok pro většinu
z vás asi nebyl nejklidnějším
a nejpohodovějším obdobím
vašeho studia. A pokud jste jako
většina ostatních maturantů
z našich průzkumů – a zvažujete studium na vysoké škole –
rozhodnutí o výběru dalšího studia vás ještě čeká. A to v roce,
kdy před vámi navíc stojí i maturitní zkouška.

kontakty a zejména získáváte
takové dovednosti, které vás připraví na svět, který se bude
měnit rychleji než kdy dřív. To
zní trochu nadněseně. Řekněme
tedy raději na svět za deset,
dvacet let, o kterém vlastně
dneska nikdo neví, jaké bude
vyžadovat profesní znalosti
a jaké obory v něm budou
významné.

Dobrá zpráva je, že možností
máte více, než jste si možná
sami mysleli. V tomto vydání
časopisu jsme pro vás připravili
přehled studijních možností
podle oborového zaměření. Ať
už vás zajímá ﬁlozoﬁe, sociologie, management, architektura
nebo jiný z více než 70 oborů,
které jsme vybrali, zjistíte, že je
můžete studovat na fakultách,
o kterých byste si to možná
nemysleli.

Pokud si vyberete obor, který je
vám blízký, budete mít i další
zcela praktické výhody. Kromě
toho, že budete mít daleko větší
motivaci využít možnosti studia
naplno, třeba formou stáží,
pobytu na partnerské škole
v zahraničí nebo zapojením do
akademických aktivit, zvýšíte
tak šanci, že úspěšně dostudujete. Tohle byste neměli podcenit. Většina maturantů si říká, že
po přijetí a nástupu na vysokou
školu už to nějak zvládnou.
A přesto víc než polovina uchazečů nedokončí studium první
vysoké školy, na kterou nastoupí, přičemž podíl nedokončeného studia v posledních letech
roste a je nejvyšší během prvních dvou let studia.

Na dalších stránkách pak
najdete také informace
o Národních srovnávacích
zkouškách, které organizujeme,
a které vám mohou pomoci
dostat se na více než 80 fakult
v České republice a na Slovensku, které podle nich přijímají
nebo vám za ně mohou nabídnout nějaké výhody.

Zní to možná vše zbytečně složitě, ale nejjednodušší rada
vlastně je tahle: Vyberte si studium, které vás bude bavit.

Vysoká školy se v daleko vyšší
míře stává místem, kde si rozšiřujete obzory, navazujete

Co pro vás bude hned po dokončení
VŠ nejdůležitější?

Podle čeho jste si vybírali VŠ?
Scio

Scio
6,3 %

2,6 %

34,5 %

6,5 %

36,0 %

9,4 %

Dobře placené místo

2,9 %

37,8 %

Levné studium

Dále se vzdělávat
Věnovat se tomu, co mě baví
Založit rodinu

14,2 %

Lehká škola
2,8 %

Přátelé a studentský život

Získat zkušenosti v zahraničí

Budoucí uplatnění a výška příjmu

Něco jiného

Kvalita výuky a vysoké školy

47 %
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26 veřejných
vysokých škol se
150 fakultami

VYSOKÉ ŠKOLY
v České republice
LEGENDA K POPISŮM V MAPĚ:
Název vysoké školy (X

počet fakult )

LIBEREC
Technická univerzita ( 7

ÚSTÍ NAD LABEM
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 8

Akademie múzických umění ( 3
Akademie výtvarných umění ( 1
Česká zemědělská univerzita ( 7
České vysoké učení technické ( 8
Univerzita Karlova ( 17
Vysoká škola ekonomická ( 6
Vysoká škola chemicko-technologická ( 5
Vysoká škola umělecko-průmyslová ( 1

PRAHA
PARDUBICE
Univerzita Pardubice ( 7

V Praze sídlí
i několik desítek
soukromých VŠ, třeba
Anglo-americká vysoká škola
AMBIS Vysoké škola
ART & DESIGN INSTITUT
CEVRO Institut
Metropolitní univerzita Praha
Prague College
Vysoká škola ekonomie a
managementu
Vysoká škola ﬁnanční a správní
Vysoká škola kreativní komunikace
Vysoká škola podnikání a práva
VŠ regionálního rozvoje studií
Vysoká škola logistiky

PLZEŇ
Západočeská univerzita ( 9

JIHLAVA
Vysoká škola polytechnická ( 1

ČESKÉ
BUDĚJOVICE
Jihočeská univerzita ( 8
VŠ technická a ekonomická ( 1

5

NEJSTARŠÍ
VYSOKÁ ŠKOLA:
Univerzita Karlova
v Praze (1348)

1700 otevíraných

bakalářských oborů
v prezenční formě 620
bakalářských oborů
v kombinované formě

NEJVĚTŠÍ VYSOKÉ ŠKOLY:

Univerzita Karlova (asi
50 tisíc studentů),
Masarykova univerzita
(přes 40 tisíc
studentů).

HRADEC
KRÁLOVÉ
Univerzita Hradec Králové ( 5

OPAVA
Slezská univerzita ( 4

OSTRAVA
Vysoká škola báňská -Technická univerzita ( 8
Ostravská univerzita ( 6

OLOMOUC
Univerzita Palackého ( 8

Moravská vysoká škola

Univerzita Tomáše Bati ( 6

BRNO

ZLÍN

Janáčkova akademie múzických umění ( 2
Masarykova univerzita ( 9
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita ( 6
Veterinární a farmaceutická univerzita ( 3
Vysoké učení technické ( 8

Newton College a dalších 5 soukromých vysokých škol

Řada vysokých škol
má studijní střediska
i v menších městech, ty
nabízejí především
kombinované studium
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Národní srovnávací zkoušky Scio
Přijímačky na více než 80 fakult vysokých škol
I VE ŠKOLNÍM ROCE
2021/22 NÁRODNÍ
SROVNÁVACÍ
ZKOUŠKY
NAHRAZUJÍ ANEBO
DOPLŇUJÍ PŘIJÍMACÍ
ŘÍZENÍ NA
DESÍTKÁCH FAKULT
VYSOKÝCH ŠKOL
V ČESKÉ
I SLOVENSKÉ
REPUBLICE. DRUHÝ
LETOŠNÍ TERMÍN
PROBĚHNE
V ÚNORU. A TO
V PREZENČNÍ NEBO
ONLINE FORMĚ.

Na některých fakultách jsou
Národní srovnávací zkoušky
povinnou součástí přijímacích
zkoušek, další desítky mají
zkoušku jako alternativu k přijímacímu řízení - pokud dosáhnete potřebného výsledku, škola vám promine přijímací
zkoušku a může vás přijmout s
předstihem. Pokud
v NSZ neuspějete, stále máte
možnost dělat přijímací zkoušky na konkrétní fakultě. Navíc
máte možnost dělat zkoušky,
které vám vyhovují
a vyhnout se tak třeba předmětu, který vám nejde.
Před podáním přihlášky
Věděli jste, že můžete ke zkouškám přijít ještě předtím, než
podáte přihlášku na samotnou
vysokou školu? Dva z šesti termínů se konají ještě před koncem února. Jejich výsledek
budete vědět už cca 10 dní po
konání zkoušky a sami se tak
můžete rozhodnout, kde ho
uplatníte pro přijetí. Před podáním přihlášky je dobré si zkontrolovat, jaké termíny jednotlivé
fakulty uznávají.

Vše najdete na webu
Přihlášení na zkoušku probíhá
elektronicky přes webové
stránky Scio. I výsledek se
dozvíte on-line a ten na většinu škol ani nemusíte posílat,
protože ho automaticky do konce školního roku dostanou od
nás.

Je jen na vás jestli přijdete na
jeden nebo více termínů. Rozhodnout se můžete v průběhu
roku podle toho, jak se vám
zkouška povede. Je ale dobrý
nápad přijít co nejdříve, abyste
si případně výsledek mohli
opravit, když s ním nebudete
dostatečně spokojeni.

Výsledek si můžete opravit
Jste nervózní ze zkoušek? Bojíte se, že budete mít „okno”?
Máte strach, že vám jeden test
zkazí přijetí na vysokou školu?
U Národních srovnávacích zkoušek se toho bát nemusíte. Máte
totiž možnost test skládat kolikrát chcete v jakémkoli termínu.
Bude se vám počítat jen ten
nejlepší výsledek. Mimochodem, tahle možnost má svůj
význam - cílem zkoušky je co
nejlépe posoudit vaše schopnosti a předpoklady ke studiu odstranění vlivu náhody nebo
nervozity na váš výsledek k
tomu přispívá.

Prezenční x online zkouška
V letošním školním roce si
můžete vybírat mezi prezenční
a online variantou. Tu budete
řešit doma ze svého PC za
pomoci vzdáleného dohledu průběh zkoušky je nahráván
pomocí webové kamery, mikrofonu i záznamu vaší obrazovky.
Tím je zajištěno, že v průběhu
nedojde k žádnému porušení
podmínek (napovídání, nedovolené pomůcky apod.), aby
mohl být výsledek plnohodnotný a srovnatelný s prezenční
variantou.

Ve všech termínech si
můžete vybrat i online
variantu zkoušky. Formu
si můžete dodatečně
i sami změnit v osobním
proﬁlu.

+ 9 míst na Slovensku
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Jak na to
Jak postupovat, když vás čekají zkoušky Scio
1. Podívejte se, na kterých
školách vám NSZ pomohou.
Na předchozích stránkách
najdete seznam fakult, na
kterých vám Národní srovnávací zkoušky pomohou. Na
webu Scio najdete konkrétní
požadavky každé fakulty zejména jaké předměty musíte absolvovat a jaké termíny
zkoušek škola uznává. Jedna
rada pro vás, kteří už máte
vysněnou školu vybranou:
Vyplatí se podrobně prostudovat podmínky přijímacího
řízení na jejím webu, často
se tam totiž skrývají boniﬁkace za prospěch, účast na
soutěžích nebo třeba jazykových zkouškách. Je prostě
výhoda začít včas.
Podrobné podmínky přijetí
s NSZ najdete na
www.scio.cz/fakulty

3. Připravte se
Nejčastěji vyžadovanou
zkouškou fakultami jsou Obecné studijní předpoklady. Ty
zkouší vaše obecné schopnosti a dovednosti namísto
naučených znalostí. Ostatní
testy zase ověřují nejdůležitější poznatky středoškolské
látky. Žádných chytáků ani
učení se otázek nazpaměť se
nebojte. Někteří uchazeči preferují přijít na zkoušku úplně
bez předchozí přípravy.
Pokud nejste jedním z nich,
na webu Scio najdete jak
ukázky všech testů zadarmo
a celé testy z předchozích
zkoušek ke stažení tak i placenou přípravu.
Cvičné testy i přípravu
najdete na
www.scio.cz/nsz-priprava

2. Registrujte se co nejdříve
Nejlépe uděláte, když se
registrujete a přijdete co
nejdříve. Když totiž nebudete
spokojeni s výsledkem, můžete se přihlásit na některý
z dalších vypsaných termínů.
Už cca 10 dní po zkoušce
budete vědět výsledek,
takže budete mít dost času
se případně přihlásit na
další termíny. Podzimní
účast má výhodu i v tom, že
se až na základě výsledku
můžete rozhodnout, kde a
jak ho uplatníte. Na registrační poplatek můžete využít sociální slevu a řada
fakult na něj poskytuje poukaz.
Přihlášku najdete na
www.scio.cz/prihlasit

TERMÍN

PŘEDMĚTY

11. prosince 2021

OSP, ZSV, VŠP

4. února 2022

OSP, ZSV, MAT, GAP, VŠP

5. března 2022

OSP, ZSV, MAT, Aj, GAP, VŠP

2. dubna 2022

OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, jazyky, VŠP

30. dubna 2022

OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, jazyky, GAP, VŠP

21. května 2022

OSP, ZSV, Bi, Ch, VŠP

OSP - test Obecných studijních předpokladů, ZSV - test Základů společenských
věd, MAT - test Matematiky, Bi - test Biologie, Ch - test Chemie, jazyky - Angličtina,
Němčina nebo Španělština, VŠP - slovenská verze testu OSP, GAP - General
Academic Prerequisites
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Prijímačky na VŠ on-line
VE VŠECH TERMÍNECH NÁRODNÍCH SROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK SI NYNÍ MŮŽETE VYBRAT KROMĚ
STANDARDNÍ PREZENČNÍ FORMY I ONLINE ZKOUŠKU, KTEROU BUDETE ŘEŠIT Z DOMOVA SE
VZDÁLENÝM DOHLEDEM.

Co on-line zkouška Scio
vlastně je?
Online zkoušku budete řešit
z pohodlí svého domova na
svém počítači, ve stejný čas,
jako všichni ostatní uchazeči.
Stejná bude i délka a náročnost testu.
Aby byla účast co nejvíce
férová, aby byly obě varianty
srovnatelné a aby nebylo
možné při zkoušce podvádět,
je možné zvolit vlastně jen
jednu možnou variantu průběhu testování – zkoušku se
vzdáleným dohledem
(”proctoringem”).
Vzdálený dohled
Dát uchazečům on-line test
je snadné, to umí kdokoli.
Vzdálený dohled však znamená, alespoň v případě přijímaček Scio, že tisíce ucha-

zečů vyplňují test ve stejnou
dobu zároveň a nahrávají
průběh své zkoušky pomocí
webové kamery a mikrofonu.
Záznam je v reálném čase
(nebo v případě výpadku připojení zpětně se zpožděním)
nahráván na servery Scio.
Pomocí umělé inteligence je
vyhodnoceno, zda účastník
třeba neotevřel jinou webovou stránku nebo zda se v
místnosti neobjevil někdo jiný,
kdo by mohl při zkoušce napovídat. Každý takový případ je
pak jednotlivě posouzen organizátory ve Scio a rozhoduje
se o platnosti zkoušky.
Záznamy jsou uloženy na
zabezpečených serverech
Scio a hned jak je to možné po zpracování zkoušek - jsou
smazány.

Jak probíhají přijímačky Scio online?

Proč si vybrat online zkoušku?
Nemusíte nikam jezdit, test vyplníte z pohodlí
domova a odpadne vám část stresu. Výsledek je
plně srovnatelný s prezenční formou. A pokud se
zúčastníte online i prezenční zkoušky, započítá se
vám jen lepší výsledek, nezávisle na formě.

Na co si dát pozor
Aby mohl být výsledek srovnatelný, platí při
online zkoušce poměrně striktní pravidla: Pokud
například budet mít v dosahu pomůcky,
nepořídíte záznam celé místnosti nebo vám
v průběhu zazvoní mobil, nebude váš výsledek
z daného termínu automaticky uznán.

Úplně stejně jako u prezenční

Proběhne tzv. „onboarding”.

V den zkoušky se přihlásíte

Pokud zkouška proběhla

zkoušky dostanete cca týden

Vyzkoušíte si, jak test

do testu. Na začátku budete

nesporně podle pravidel, její

před termínem pozvánku.

probíhá, jestli máte vše co je

vyzváni, abyste webovou

výsledek bude standardně

Jen místo adresy zkoušky

technicky potřebné,

kamerou nasnímali místnost,

vyhodnocen a porovnán

najdete odkaz pro přihlášení

a naskenujete doklad

kde se zkoušky zúčastníte

s ostatními uchazeči,

do online testování.

totožnosti, aby bylo

(může to být samozřejmě

nezávislé na tom, v jaké

nesporné, kdo se přijímaček

kdekoliv, ale je důležité,

podobě test absolvovali. Do

zúčastní.

abyste v průběhu byli sami -

dvou týdnů pak budete mít

řešili zkoušku nerušeně).

deﬁnitivní výsledek.
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VYSOKÉ ŠKOLY S NSZ - ČESKÁ REPUBLIKA
EKONOMIE A MANAGEMENT
škola

fakulta

Masarykova univerzita v Brně

Ekonomicko-správní fakulta

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta podnikatelská

Jihočeská univerzita

Ekonomická fakulta

Vysoká škola ekonomická

Fakulta managementu

Vysoká škola ekonomická v Praze

Národohospodářská fakulta

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská-Technická univerzita

Ekonomická fakulta

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Fakulta sociálně ekonomická

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Policejní akademie ČR

Fakulta bezpečnostního managementu

ŠkodaAuto Vysoká škola
VŠEM v Praze

PRÁVO A VEŘEJNÁ SPRÁVA
škola

fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Právnická fakulta

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta právnická

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

Policejní akademie ČR

Fakulta bezpečnostně právní

CEVRO Institut

UČITELSTVÍ A SPORT
škola

fakulta

Univerzita Palackého

Fakulta tělesné kultury

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Pedagogická fakulta

MEDICÍNA, FARMACIE, VETERINA
škola

fakulta

Veterinární univerzita Brno

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Univerzita Karlova

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Stav z listopadu 2021. Aktuální informace najdete vždy na www.scio.cz!
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HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY
škola

fakulta
Fakulta sociálních studií

Univerzita Karlova

Fakulta sociálních věd

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Univerzita Palackého

Filozoﬁcká fakulta

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik

Jihočeská univerzita

Pedagogická fakulta

Univerzita Pardubice

Filozoﬁcká fakulta

PŘÍRODNÍ VĚDY
škola

fakulta

Masarykova Univerzita v Brně

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

ARCHITEKTURA, DESIGN
škola
České vysoké učení technické v Praze

fakulta
Fakulta architektury
Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta architektury
Fakulta stavební

TECHNIKA A IT
škola

fakulta

Masarykova univerzita v Brně

Fakulta informatiky

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta informačních technologií
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta strojního inženýrství
Fakulta stavební
F. elektrotechniky a komunikačních technologií
Fakulta chemická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných věd
Fakulta elektrotechnická

Vysoká škola chemicko-technologická

Fakulta technologie a ochrany prostředí

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta informačních technologií
Fakulta elektrotechnická

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta informatiky a statistiky

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

NSZ vám pomohou
/ nahradí přijímačky
za NSZ je stipendium
nebo jiné výhody

Způsoby přijímání se často liší podle vybraného oboru studia, podrobnosti najdete na webech škol

Masarykova univerzita v Brně

NSZ jsou povinnou
součástí přijímaček
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TEST OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Zaškrtávací test
s výběrem jedné odpovědi
66 otázek na 85 minut
Testuje obecné schopnosti,
ne znalosti
2 oddíly: verbální
a analytický

TEST OBECNÝCH
STUDIJNÍCH
PŘEDPOKLADŮ JE
NEROZŠÍŘENĚJŠÍM
TESTEM V RÁMCI
NÁRODNÍCH
SROVNÁVACÍCH
ZKOUŠEK SCIO.
POKUD JSTE SE
S NÍM NESETKALI,
NEBO JEN VELMI
LETMO, MOŽNÁ
BYSTE SE CHTĚLI NA
NĚKTERÉ VĚCI
ZEPTAT

JE LEHKÝ?

MUSÍTE SE NA NĚJ UČIT?

Pocitově vám test napoprvé
může připadat spíše těžký,
protože nestihnete vyřešit
všechny úlohy. Ale to nikdo.
Ve skutečnosti není ani lehký,
ani těžký. Protože výsledek
z testu je srovnáním uchazečů navzájem, záleží jen na
tom, zda test napíšete „lépe
než ostatní“. Pokud jste lepší
než polovina ostatních,
dostanete percentil 50 ze
100. Na některé školy to stačí
pro přijetí, na jiné ne.

Učit ne. Připravit možná.
Nemá cenu trénovat tisíce
úloh. Stejně tak nevíte, jaké
otázky se v testech objeví. Ale
můžete si třeba zkusit vyřešit
test na čas. Nebo trénovat
různé strategie a postupy
řešení. Které úlohy vynechat,
jak rychle postupovat a snadno se orientovat v zadání. To
jsou věci, které vám u zkoušky
mohou pomoci.

JE TO TEST INTELIGENCE?
Není, i když by tak při hodně
zběžném pohledu mohl vypadat. Testuje však mnohem širší schopnosti. IQ test zkoumá
čistě schopnost práce s abstraktní symbolikou, zatímco
test OSP schopnost práce
s textem, slovy, grafy nebo
třeba vyvozování skutečností
z podmínek v zadání. Podle
analýz výsledek obou testů
sice částečně koreluje (vzájemně souvisí), ale IQ a
výsledek v testu OSP jsou rozhodně dvě různá čísla.

JE V POŘÁDKU,
ŽE NEZKOUŠÍ ZNALOSTI
Z OBORU?
Správná otázka. Rozhodně
věříme, že je to tak lepší a jednoznačně převažují důvody
pro: Nehraje roli kvalita střední školy nebo sociální zázemí,
nezkouší se jen naučené znalosti, nebo dokonce schopnost naučit se těsně před
zkouškou nazpaměť dostatek
otázek. Co test zjišťuje naopak hůře je motivace. Jenže
tu bychom u uchazečů předpokládali. Jinak řečeno, věříme, že tu svou školu si vybíráte s tím, že ji chcete dokončit
a jejímu studiu se zodpovědně věnovat.

SETKÁTE SE S PODOBNÝM
TESTEM I JINDE?
Většina testů v přijímacím řízení se od OSP liší. Kromě různých variant s podobně znějícími názvy (ale zpravidla
odlišnou kvalitou). Nejpravděpodobněji narazíte na TSP,
který používá 7 z 9 fakult
Masarykovy univerzity v Brně.
Ten má více oddílů a kromě
schopností obsahuje třeba i
otázky na všeobecný přehled
– tedy znalostní – nebo v
cizím jazyce.
CHCETE SE S TESTEM LÉPE
SEZNÁMIT?
Testy z předchozích zkoušek
najdete zdarma ke stažení na
webu Scio. Pokud vám nestačí, nebo chcete prostě jen udělat víc, můžete si na stejném
místě koupit i placené přípravné materiály, třeba internetový kurz nebo tištěnou cvičebnici sloužící jako průvodce
přípravou na testy.
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S JAKÝMI DALŠÍMI TESTY SE SETKÁTE U PŘIJÍMAČEK?
NA PŘIJÍMAČKY
MÁTE SICE
JEŠTĚ ČAS, ALE
S ČÍM SE U NICH
MŮŽETE SETKAT
JE DOBRÉ
VĚDĚT UŽ TEĎ.

Základy
společenských věd
Scio
TEST ZÁKLADŮ SPOL. VĚD,
ZHRUBA V ROZSAHU TOHO, CO
SE STUDUJE NA GYMNÁZIU.
KDE HO BUDETE POTŘEBOVAT?
Na 3 ze 4 českých právnických
fakultách a to v kombinaci s testem studijních předpokladů.
Kromě toho taky na Fakultě sociálních studií v Brně.
UKÁZKA
Vnímání, zapamatování, vybavení, řeč jsou psychické jevy,
které označujeme jako:
(A) psychické vlastnosti
(B) psychické předpoklady
(C) psychické procesy
(D) vlastnosti osobnosti

Matematika Scio

Matematika VŠE

PRŮŘEZOVÝ TEST STŘEDOŠKOLSKOU MATEMATIKOU
O 30 OTÁZKÁCH. POKUD MATEMATICE ROZUMÍTE, URČITĚ
BYSTE HO MĚLI ZVLÁDNOUT.

10-15 OTÁZEK S VÝBĚREM
ODPOVĚDÍ. TYPY ÚLOH
SE ZPRAVIDLA KAŽDÝ ROK
OPAKUJÍ, ZÁKLADEM JSOU
ROVNICE VŠEHO DRUHU.

KDE HO BUDETE POTŘEBOVAT?
Povinně je letos na Institutu ekonomických studií FSV UK. Na
desítkách dalších škol, včetně
prestižních informatických, funguje jako alternativa přijímaček.

KDE HO BUDETE POTŘEBOVAT?
Na většině fakult Vysoké školy
ekonomické. Národohospodářská fakulta a Fakulta informatiky
a statistiky naopak využívá Scio.

UKÁZKA
Rozdíl druhých mocnin dvou po
sobě jdoucích přirozených čísel
je 2011. Součet těchto dvou čísel
je:
(A) 56
(B) 144
(C) 512
(D) 2011
(E) Taková čísla neexistují

UKÁZKA
Hodnota reálného čísla x, pro
které platí (4/5)x = 1,25 je rovna:
a) 1
b) -1
c) 1/2
d) -1/2
e) žádná z předchozích
odpovědí není správná
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Test studijních
předpokladů MU

Testy na lékařské
fakulty

KDE HO BUDETE POTŘEBOVAT?
Na všech fakultách Masarykovy
univerzity, kromě Lékařské fakulty a Fakulty sportovních studií.
Na Fakultě sociálních studií si
můžete vybrat mezi OSP a TSP.

NA LÉKAŘSKÉ FAKULTY BUDETE MUSET ZVLÁDNOUT TESTY
Z BIOLOGIE, CHEMIE A FYZIKY.
NA NĚKTERÝCH FAKULTÁCH
BUDETE VYBÍRAT JEN JEDNU
ODPOVĚĎ, NĚKDE JE MOŽNÝCH I VÍCE SPRÁVNÝCH.

UKÁZKA
Jsou dána tato tři tvrzení:
A: Zdena je zpěvačka nebo
herečka.
B: Jestliže je Zdena zpěvačka,
pak není herečka.
C: Jestliže Zdena není
herečka, pak je zpěvačka.

UKÁZKA
Která z následujících sloučenin
obsahuje dvakrát větší počet
atomů kyslíku než atomů vodíku?

Vyberte z nich všechny dvojice
ekvivalentních tvrzení.
a) pouze A a B
b) pouze B a C
c) pouze A a C
d) Žádnou takovou dvojici
nelze vybrat.
e) Všechna tvrzení jsou
navzájem ekvivalentní.

(A) dihydrogenfosforečnan
vápenatý
(B) síran amonný
(C) hydrogenuhličitan
amonný
(D) kyselina thiosírová

SAT
SCHOLASTIC APTITUDE TEST
JE JEDNOU Z NEJROZŠÍŘENĚJŠÍCH A NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZKOUŠEK NA UNIVERZITÁCH V USA. BYLA VZOREM I
PRO TEST OSP, KTERÉMU SE
DOCELA DOST PODOBÁ.
PRVNÍ VARIANTY TESTŮ SE
OBJEVILY UŽ PŘED VÍCE NEŽ
100 LETY.
KDO HO VYUŽÍVÁ?
Harvard, Stanford, Yale, Princeton a desítky dalších univerzit v
USA. Jako alternativu přijetí ho
uznávají i některé české vysoké
školy.

UKÁZKA
Emily’s school offers 3 English
classes and 4 History classes for
her to choose from. She must
choose 3 of these classes to
complete
her schedule.
If exactly one of these must be
an English class, how many different combinations of classes
are possible for Emily?
(A) 7
(B) 12
(C) 18
(D) 21
(E) 35
This example of SAT® test question is a property of College Board®.
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JAK SE PŘIPRAVIT
Plánujte. Rozdělte si látku na
jednotlivá témata a stanovte si
termíny, do kdy se je chcete
naučit, a další termíny, kdy chcete procvičovat. Začněte kapitolami, které si myslíte, že vám
půjdou nejlépe a nejrychleji.
Nejdříve se podívejte na stránky fakulty, jestli nemají nabídku
vlastní přípravy. Mnoho fakult
pořádá přípravné kurzy nebo
poskytuje přípravné materiály.
Dobrým zdrojem jsou také
různá diskuzní fóra na internetu. Mnoho lidí před vámi už otázku přijímaček řešilo. Mohou vám
poskytnout cenné tipy nebo
rady. Zkuste se podívat na facebook, jestli nenajdete nějaké
skupiny současných studentů
fakulty. Zeptejte se jich, co by
vám doporučili.

V průběhu přípravy budete zjišťovat, co už víte a co ne. Také
budete klidnější, když si přípravu rozvrhnete.
Častou příčinou selhání při
zkoušce bývá tréma a nervozita. Možná vám může pomoci,
když si zkoušku doma vyzkoušíte nanečisto.
Pokud si budete zkoušet vzorové testy, rozhodně je dělejte v
časovém limitu, který je na ně
vyhrazený.
U mnoha zkoušek - včetně
testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek Scio - je to
důležitý faktor, který pak má
dopad i na výběr efektivní strategie řešení.

KDE HLEDAT PŘÍPRAVU...
Testy NSZ Scio
Začněte ukázkami zdarma. Pokud vám bude dělat
problémy práce s testem nebo vybrané typy úloh,
můžete zkusit tištěnou cvičebnici nebo kurz na
www.scio.cz/priprava.
Test studijních předpokladů MU
Ukázky (starší testy) i nabídku další přípravy najdete
on-line přímo na webu fakulty. Přípravné kurzy
nabízí třeba Kurzy-Fido.cz.
Lékařské fakulty
Většina fakult vydává sbírky modelových příkladů.
Řada pořádá kurzy. Přijímačky nanečisto si můžete
zkusit na medicina.scio.cz.
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NEWTON College
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA
Metropolitní univerzita Praha
Anglo-americká vysoká škola
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
University of New York in Prague
CEVRO Institut
Prague College
Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta ﬁnancí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze

Národohospodářská fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta managementu

Vysoká škola ekonomická v Praze

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Vysoká škola ﬁnanční a správní
Fakulta ekonomická

Západočeská univerzita v Plzni

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Filozoﬁcká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Moravská vysoká škola Olomouc
Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci

Unicorn University
Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vysoká škola hotelová v Praze 8
Vysoká škola podnikání a práva
Vysoká škola obchodní v Praze
Vysoká škola polytechnická Jihlava
AMBIS Vysoká škola
VŠ technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Mezi

Eko

Cestovní ruch

Hos

Ekonom. a řízení podniku

Univerzita Pardubice

Vysoká škola ekonomie a managementu

Nár

Mezinárodní obchod

Fakulta ekonomicko-správní

Mar

Hospodářská politika

Technická univerzita v Liberci

Man

Národní hospodářství

Univerzita Karlova

Ekonomická fakulta

Fina

Marketing

Fakulta sociálních věd

Ban

Management

Univerzita

Finance a účetnictví

Fakulta / škola

Bankovnictví
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Cest

Vysoká škola kreativní komunikace
Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně

Filozoﬁcko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola logistiky
Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta

Akademie múzických umění v Praze

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta bezpečnostního managementu

Policejní akademie České republiky v Praze

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta materiálově-technologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Akademie STING
Vysoká škola evropských a regionálních studií
Vysoká škola obchodní a hotelová
Vysoká škola PRIGO

Mezi

Eko

Cestovní ruch

Hos

Ekonom. a řízení podniku

Nár

Mezinárodní obchod

Mar

Hospodářská politika

Man

Národní hospodářství

Vysoké učení technické v Brně

ART & DESIGN INSTITUT

Fina

Marketing

Fakulta podnikatelská

Ban

Management

Univerzita

Finance a účetnictví

Fakulta / škola

Bankovnictví
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Cest

CEVRO Institut
Vysoká škola podnikání a práva
AMBIS Vysoká škola
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Anglo-americká vysoká škola
Metropolitní univerzita Praha
Národohospodářská fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Univerzita Karlova

Fakulta bezpečnostního managementu

Policejní akademie České republiky v Praze

Fakulta bezpečnostně právní

Policejní akademie České republiky v Praze

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni

Vysoká škola evropských a regionálních studií
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Academia Rerum Civilium - VŠ politických a společenských věd
Vysoká škola PRIGO
Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Veře

Bez

Policejní akademie

Práv

Bezpečnostní studia

Univerzita

Vysoká škola ﬁnanční a správní

Veřejná správa

Fakulta / škola

Právo a právní věda
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Polic

NEWTON College
Fakulta ﬁlozoﬁcká

Západočeská univerzita v Plzni

Filozoﬁcká fakulta

Jihočeská univerzita v ČB

Vysoká škola ekonomie a managementu
Filozoﬁcká fakulta

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Anglo-americká vysoká škola
Metropolitní univerzita Praha
Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova

Filozoﬁcká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v ČB

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v ČB

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v ČB

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Filozoﬁcká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

University of New York in Prague
CEVRO Institut
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola obchodní v Praze
AMBIS Vysoká škola
Národohospodářská fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze

Filozoﬁcko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoﬁcká fakulta

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové

Filozoﬁcká fakulta

Univerzita Karlova

Filozoﬁcká fakulta

Ostravská univerzita

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Reli

Infor

Neučitelská pedagogika

Filoz

Informač. st. a knihovnictví

Este

Religionistika a teologie

Hist

Filozoﬁe

Polit

Estetika a uměnovědná studia

And

Historie a archivnictví

Univerzita Karlova

Soci

Politologie

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Soci

Andragogika a personalistika

Fakulta sociálních věd

Psyc

Sociální práce

Univerzita

Sociologie

Fakulta / škola

Psychologie a psychoterapie
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Neu

Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova

Fakulta ﬁlozoﬁcká

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Vysoká škola aplikované psychologie
Academia Rerum Civilium - VŠ polit. a společenských věd
Vysoká škola PRIGO

Reli

Infor

Neučitelská pedagogika

Filoz

Informač. st. a knihovnictví

Este

Religionistika a teologie

Hist

Filozoﬁe

Polit

Estetika a uměnovědná studia

And

Historie a archivnictví

Soci

Politologie

Soci

Andragogika a personalistika

Psyc

Sociální práce

Univerzita

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Sociologie

Fakulta / škola

Psychologie a psychoterapie
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Neu

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze

Prague College
University of New York in Prague
Vysoká škola ﬁnanční a správní
Fakulta ekonomická

Západočeská univerzita v Plzni

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA
Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v ČB

VŠ technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci

Unicorn University
Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta strojní

Západočeská univerzita v Plzni

Jad

Bio

Che

Vojenské technologiegika

Západočeská univerzita v Plzni

Dop

Chemické technologie

Masarykova univerzita

Fakulta elektrotechnická

Arch

Biomedicínské technol.

Fakulta informatiky

Stav

Jaderné inženýrství

Západočeská univerzita v Plzni

Stroj

Dopravní inženýrství

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta aplikovaných věd

Elek

Architektura

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Infor

Stavební inženýrství

České vysoké učení technické v Praze

Strojní inženýrství

Univerzita

Fakulta stavební

Elektrot. a komunikace

Fakulta / škola

Informatika
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Voje

AMBIS Vysoká škola
Moravská vysoká škola Olomouc
Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně

Filozoﬁcko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Filozoﬁcká fakulta

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita

Vysoká škola logistiky
Architectural Institute in Prague
Fakulta architektury

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta umění a architektury

Technická univerzita v Liberci

F. mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta zdravotnických studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Fakulta materiálově-technologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Hornicko-geologická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta architektury

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Univerzitní studijní programy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozoﬁcká fakulta

Masarykova univerzita

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Bio

Che

Vojenské technologie

Jad

Chemické technologie

Dop

Biomedicínské technol.

Arch

Jaderné inženýrství

Stav

Dopravní inženýrství

Stroj

Architektura

Elek

Stavební inženýrství

Infor

Strojní inženýrství

Univerzita

Vysoká škola podnikání a práva

Elektrot. a komunikace

Fakulta / škola

Informatika
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Voje

Veterinární univerzita Brno

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta veterinárního lékařství

Veterinární univerzita Brno

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Kraji

Vete

Potravinářství

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Lesn

Veterinární lékařství

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Zem

Krajinářství

Univerzita

Lesnictví a dřevařství

Fakulta / škola

Zemědělství
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Potr

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární univerzita Brno

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta ekonomická

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta ﬁlozoﬁcká

Západočeská univerzita v Plzni

Filozoﬁcká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola AMBIS
Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze

Filozoﬁcko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze

Filozoﬁcká fakulta

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze

Dem

Ekologie a ochrana prostředí

Univerzita Karlova

Antr

Demograﬁe

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Matematicko-fyzikální fakulta

Geo

Antropologie

Přírodovědecká fakulta

Geol

Geograﬁe a kartograﬁe

Masarykova univerzita

Biol

Geologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Přírodovědecká fakulta

Stati Fyzik Che

Biologie

Fakulta chemické technologie

Mat

Chemie

Univerzita Karlova

Fyzika

Univerzita

Přírodovědecká fakulta

Statistika

Fakulta / škola

Matematika
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Ekol

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta materiálově-technologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Hornicko-geologická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni

Dem

Ekologie a ochrana prostředí

Antr

Demograﬁe

Geo

Antropologie

Geol

Geograﬁe a kartograﬁe

Biol

Geologie

Stati Fyzik Che

Biologie

Chemie

Fyzika

Mat
Agronomická fakulta

Statistika

Matematika
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Ekol

Anglo-americká vysoká škola
Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova

University of New York in Prague
Filozoﬁcká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta ﬁlozoﬁcká

Západočeská univerzita v Plzni

Filozoﬁcká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Filozoﬁcko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové

Filozoﬁcká fakulta

Univerzita Karlova

AKCENT College
Filozoﬁcká fakulta

Ostravská univerzita

Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Fakulta ﬁlozoﬁcká

Univerzita Pardubice

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Už víte, na co se hodíte?
Otestujte se!

Terit

Terit

Teritoriální stu. - ostatní

Terit

Teritoriální stu. - asijská

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Metropolitní univerzita Praha

Filol

Teritoriální stu. - americká

Filozoﬁcká fakulta

Filol

Teritoriální stu. - evropská

Mendelova univerzita v Brně

Filol

Filologie - ostatní jazyky

Masarykova univerzita

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Česk

Filologie - asijské jazyky

Filozoﬁcká fakulta

Obe

Filologie - evropské jazyky

Univerzita

Český jazyk a literatura

Fakulta / škola

Obecná jazykověda
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Terit

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Vysoká škola zdravotnická
Lékařská fakulta

Ostravská univerzita

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta zdravotnických studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Lékařská fakulta v Plzni

Univerzita Karlova

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Farmaceutická fakulta

Masarykova univerzita

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických věd

Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta zdravotnických studií

Západočeská univerzita v Plzni

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova

Fyzi

Farmacie

Masarykova univerzita

Ošet

Ostatní zdravotnické obory

Univerzita Karlova

Lékařská fakulta

Sto

Fyzioterapie a ergoterapie

1. lékařská fakulta

Léka

Ošetřovatelství

Univerzita

Stomatologie

Fakulta / škola

Lékařství
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Osta Far

Prague College
Vysoká škola kreativní komunikace
ART & DESIGN INSTITUT
Filozoﬁcká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze

Anglo-americká vysoká škola
Filozoﬁcká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Filozoﬁcko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoﬁcká fakulta

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové

Filozoﬁcká fakulta

Univerzita Karlova

Filozoﬁcká fakulta

Ostravská univerzita

Fakulta umění

Ostravská univerzita

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Akademie múzických umění v Praze

Fakulta architektury

České vysoké učení technické v Praze

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Filozoﬁcká fakulta

Masarykova univerzita

Fakulta umění a architektury

Technická univerzita v Liberci

Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Fakulta ﬁlozoﬁcká

Univerzita Pardubice

Fakulta restaurování

Univerzita Pardubice

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta materiálově-technologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Fakulta výtvarných umění

Vysoké učení technické v Brně

Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně

Akademie výtvarných umění v Praze
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku
Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Západočeská univerzita v Plzni

Ději

Literá. umění a literár. věda

Nov

Dějiny umění a teorie kultury

Desi

Nová média a multimédia

Foto

Design a graﬁka

Výtv

Fotograﬁe a ﬁlm

Tane Dra

Výtvarná umění

Hud

Dramatická umění

Univerzita

Taneční umění

Fakulta / škola

Hudební umění
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Liter

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova

Fakulta ﬁnancí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

AMBIS Vysoká škola
Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

AKCENT College
Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita

Institut vzdělávání a poradenství

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA
Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova

Fakulta ﬁlozoﬁcká

Univerzita Pardubice

Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni

Už víte, na co se hodíte?
Otestujte se!

Učit

Učit

Rekreologie

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Učit

Sport a tělovýchova

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Pedagogická fakulta

Učit

Učitelství odborných předmětů

Pedagogická fakulta

Učit

Učitelství pro SŠ

Masarykova univerzita

2. st. ZŠ a nižší stupeň gymnázií

Univerzita

Pedagogická fakulta

Učitelství pro 1. st. ZŠ

Fakulta / škola

Učitelství pro MŠ
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