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Kontext 

Zahraničí 

K přijímání studentů na medicínské a medicíně příbuzné obory (farmacie, veterinární lékařství, 

biomedicína, apod.) v mnoha zemích slouží často externí zkoušky. Kromě znalostí z přírodních 

věd ověřují klíčové kognitivní dovednosti nezbytné pro studium na vysoké škole - zejména na 

fakultách, které na své uchazeče a potažmo budoucí absolventy kladou zvýšené nároky.  

Mezi testované dovednosti nejčastěji patří: verbální myšlení, kvantitativní myšlení, abstraktní 

uvažovaní, logické uvažování, apod.  

Objevují se i testy obsahující oddíly ověřující sociální kompetence: situational judgment, 

understanding people, interpersonal understanding, apod. 

Příloha č. 1 (str. 10): přehled nejčastěji používaných zkoušek a jejich obsahová náplň na lékařské a 

oborově příbuzné fakulty v zahraničí  

ČR a SR 

V roce 2015/2016 využívá výsledky externích zkoušek (Národních srovnávacích zkoušek) 

přibižně 80 fakult vysokých škol v Čechách a na Slovensku.  Národní srovnávací zkoušky (NSZ) 

vstupují do přijímacích řízení fakult již od roku 1999. Z toho na 20 fakultách jsou NSZ pro 

uchazeče povinné – mezi nimi je např. Právnická fakulta UK, Farmaceutická fakulta UK 

Bratislava a další. 

NSZ v sobě zahrnují různé předměty včetně přírodních věd (biologie, chemie, fyzika). NSZ se 

vyznačují řadou specifik, jež přináší výhody fakultám i uchazečům. Podrobněji jsou specifika 

popsána v kapitole Výhody (str. 4). 

Nejčastěji je v rámci NSZ využíván test Obecných studijních předpokladů (OSP). V přijímacím 

řízení jej určitým způsobem využívá 58 fakult. Test OSP netestuje znalosti, ale kognitivní 

dovednosti. Obsahuje oddíly: Verbální, Logický, Argumentační a Kvantitativní. Podrobný popis 

testu a kompletní verze testu ke stažení je na adrese: scio.cz/nsz/osp.asp 

Koncept NSZ i samotného testu OSP vychází z obdobných modelů v zahraničí, kde fungují již 

mnoho desítek let. 

Příloha č. 3 (str. 12): vybrané reference týkající se Scio a Národních srovnávacích zkoušek 
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Model NSZ pro lékařské fakulty  

NSZ nahrazují přijímací zkoušky 

Tzn., že NSZ jsou pro uchazeče povinné. Na základě jejich výsledků fakulta sestavuje pořadí 

uchazečů. Fakulta neorganizuje vlastní písemné přijímací zkoušky. 

Národní srovnávací zkoušky probíhají za velmi přísných podmínek. Hlavními principy jsou 

transparentnost, spravedlivost (stejné podmínky pro všechny) a objektivita. 

NSZ probíhají ve všech větších městech ČR a na Slovensku.  

Počet termínu se odvíjí od počtu fakult (potažmo počtu uchazečů), jež testy využívají. Minimální 

počet termínů zkoušky v průběhu akademického roku jsou dva (duben-květen). Jejich počet lze 

rozšířit i na 3, bude-li to žádoucí. Fakulta obdrží výsledky svých uchazečů 12. den po posledním 

proběhnuvším termínu zkoušky. Např. v roce 2016 by to bylo 9. června. Avšak je možné termíny 

zkoušky uspořádat i jinak (např. poslední termín na přelomu dubna/května a výsledky fakultě 

předat 12. května 2016). 

Finance 

Fakulta hradí pouze symbolickou částku v rozmezí 1500 až 2500 Kč za předání databází 

s výsledky NSZ. Žádné jiné náklady fakulta s využitím NSZ nemá. Zkoušku samotnou si hradí 

uchazeči. Některé fakulty, avšak zdaleka ne všechny, snižují poplatek za přijímací řízení (např. 

NF VŠE na 300 Kč) nebo hradí uchazečům celou anebo část zkoušky (např. Právnická fakulta 

UP v Olomouci a dvě další). 

Odhadovaná cena zkoušky v navrhované podobě a za předpokladu, že zkoušku mohou 

v přijímacím řízení využít jakékoliv další fakulty obdobného zaměření je cca 540 Kč (cena 

obdobných zkoušek v zahraničí se pohybuje mezi 1700 – 6300 Kč). 

Koncept testu 

Vycházíme z předpokladu, že lékařské fakulty vyžadují prokázání znalosti přírodních věd a 

vedle nich i určitou míru kognitivních dovedností. Optimálním by tedy mohl být jeden test, který 

kombinuje obojí – podobně jako v případě zahraničních testů. 

Ukázka kompletního testu v PDF je k dispozici na vyžádání (mgolis@scio.cz). 
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Výchozí návrh koncepce testu: 
 

Název oddílu Počet úloh Časová dotace 

1. ODDÍL: Studijní předpoklady:  

– porozumění složitějším (odborným) textům 

– vyvozování závěrů z krátkých textů 

– práce s informacemi a logické myšlení 

– argumentace a dedukce 

– porozumění grafům a tabulkám 

– základní matematické znalosti a postupy 

 

cca 50 50 minut 

2. ODDÍL: Přírodní vědy  

– Biologie 

– Chemie 

– Fyzika 

 

cca 70 60 minut 

CELKEM cca 120 110 minut 

Přitom platí: 

- Jedná se pouze o výchozí návrh struktury testu a typů úloh. U přírodních věd vychází 

z gymnaziálních osnov pro dané předměty.  Konkrétní struktura i obsah obou oddílů bude 

vycházet z diskuze s fakultami, jež budou test využívat. 

- Oddílům testu lze v rámci vyhodnocení přiřadit různou váhu, dle požadavku fakulty. 

- Textové úlohy v oddílu „Studijní předpoklady“ mohou být zčásti zaměřeny na 

přírodovědná témata. 

- Z pohledu Bloomovi taxonomie kognitivních cílů oddíl „Přírodní vědy“ netestuje pouze 

schopnost „zapamatovat si“ znalosti, ale také schopnosti „porozumění“ znalostem a 

„aplikace“ znalostí. 

- Pracovníci fakulty se mohou smluvně podílet na vývoji testu přírodních věd. 

Příloha č. 4 (str. 14): Zkrácená ukázka toho, jak vypadá specifikace testu před zahájením jeho vývoje 

Bezpečnost zadání testů a osobních dat 

Společnost Scio je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako zpracovatel a správce 

osobních údajů v souvislosti s její podnikatelskou činností a při zpracování jakýchkoliv osobních dat 

je plně vázána zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.  

Společnost Scio při své činnosti využívá výsledků autorské tvůrčí činnosti autorů testů a dalších 

osob na základě příslušných licenčních ujednání. Společnost Scio je vázána příslušnými 

ustanoveními zákona č. 121/2000  Sb., o právu autorském (autorský zákon). 

Zajištění zadání testů a výsledků NSZ je pro společnost Scio existenční nutnost. Jakýkoliv únik 

zadání testů nebo výsledků NSZ, jakékoliv nezákonné, ale i obecně vnímané jako nesprávné 

zacházení s výsledky NSZ by pro Scio znamenaly ztrátu důvěry veřejnosti, resp. zákazníků, což 

by pro Scio mohlo být až likvidační. 
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Z těchto důvodů je pro Scio naprosto nezbytné mít vypracovaný systém vnitřních pravidel a 

předpisů pro nakládání s testy a výsledky testů, které zahrnují i nakládání s osobními údaji. A 

stejně důležité je, aby s nimi byli příslušní pracovníci dobře obeznámeni a tato pravidla bez 

výjimky dodržovali. V neposlední řadě nesmí chybět ani dostatečné kontrolní mechanismy. 

Za 15 let aktivního využívání NSZ nedošlo k jedinému bezpečnostnímu incidentu. Za tu 

dobu jsme zrealizovali přibližně 900 000 zkoušek pro 101 fakult VŠ. 

Na vyžádání lze vybraným pracovníkům fakulty předložit interní dokument Bezpečnostní 

politika, který popisuje s jakými citlivými materiály společnost Scio disponuje, jakým způsobem 

s nimi nakládá, kdo s materiály pracuje a jaká bezpečnostní opatření jsou ve Scio aplikována. 

Doporučená je prohlídka Scio zahrnující demonstraci bezpečnostních prvků. 

Výhody  

Pro fakultu 

 Koncept testu zohledňuje nejen znalost přírodních věd, ale také kognitivní dovednosti, jež jsou 

nezbytné pro studium, ale i následnou praxi. 

 Fakulta získá profesionální nástroj výběru mezi uchazeči. Testy společnosti Scio jsou 

připravovány v souladu se standardy oboru educational measurement. Trvale vykazují 

vysokou míru reliability
1
 a dalších parametrů, jichž by měly tzv. „high-stake“ testy 

2
 

dosahovat. Sníží se riziko odmítnutí schopných uchazečů. 

 Fakulta se zbaví veškeré zátěže spojené s přípravou testů, organizací zkoušek, vyhodnocením 

zkoušek a některými náležitostmi, které nařizuje zákon (zveřejňování testů z přijímacích 

zkoušek, statistik, atd.). Pracovníci fakulty se budou moci plně věnovat odborné práci a výuce. 

 Snížení rizik spojených s přijímacím řízením. Snížení počtu žádostí o přezkum. NSZ jsou 

transparentní. Uchazeči mají možnost namítat průběh zkoušek, zadání testů i vyhodnocení. 

Teprve potom probíhá vyhodnocení zkoušek. Všechny nesrovnalosti jsou tedy vyřešeny ještě 

před spočtením výsledků a uchazeči nemají již důvod k námitkám v rámci žádostí o přezkum.  

V roce 2013 měla Právnická fakulta UK, jež od roku 2005 přijímá výhradně na základě NSZ, 

pouze 132 žádostí o přezkum, z toho bylo 3 vyhověno - veskrze se jednalo o přestupy mezi 

školami (3513 přihlášených, 653 přijato, 2860 nepřijato).  

Srov.: v roce 2004, tj. před zavedením NSZ, bylo 916 žádostí o přezkum; rok 2003 bylo 760 

žádostí o přezkum. Po přechodu na NSZ došlo tedy až k 83% snížení jejich počtu.  

 Díky výhodám, které NSZ přináší uchazečům (viz dále výhody pro uchazeče), má fakulta 

možnost získat okruh nových uchazečů o studium. 

                                                 
1
 Reliabilita udává, do jaké míry se ve výsledku testu projevilo, jaké jsou skutečné schopnosti účastníka, jež test 

testuje. Např. při reliabilitě 0,9 je výsledek testu dán z 90 % skutečnými schopnostmi účastníka v oblasti pokryté 

úlohami testu a z 10 % náhodnými vlivy. Testy Scio dosahují reliability 0,9; ty nejlepší testy fakult dosahují 

reliability 0,7 (např. univerzitní testy MU Brno), zpravidla však mezi 0,4 a 0,7. 

2
 Rozhodné testy (z anglického "high-stakes tests" doslova „testy, kde je mnoho v sázce“) jsou testy, jejichž 

výsledky mají pro testovaného významné důsledky. Úspěšné složení testu znamená významný přínos. Neúspěch v 

testu s sebou nese významné nevýhody. Více na cs.wikipedia.org/wiki/Rozhodné_testy 
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 Fakulta se modelem přijímacího řízení přiblíží modelům používaným ve vyspělých zemích. 

Fakulta tak může zvýšit svoji prestiž.  

 Možnost bezplatného využití komunikačních kanálů, jež má k dispozici společnost Scio: 

noviny pro maturanty (70.000 výtisků maturantům v ČR a SR), semináře na SŠ, spolupráce s 

médii, podpora na veletrzích a další. 

Pro uchazeče 
 

 NSZ se konají ve všech větších městech od Michalovců až po Karlovy Vary. Uchazeči 

zejména ze vzdálenějších regionů ušetří významnou část finančních prostředků (cestovné, 

ubytování), ale také množství času a stresu. 

 NSZ probíhají v několika termínech během roku. Uchazeči mají možnost zvolit si termín dle 

svých potřeb. V případě neúspěchu mohou zkoušku opakovat. Nemusí čekat rok na další 

pokus. Fakulta nepřichází o disponované uchazeče. Fakulta nemusí organizovat náhradní 

termíny. 

 Pokud zkoušku využívá více fakult obdobného zaměření, ušetří to uchazečům množství času a 

peněz. Výsledek jedné zkoušky jim platí na více fakultách. 

 Transparentnost, objektivita a spravedlnost. Bezvadný servis (řešení problémů do 24 hodin). 

Nevýhody 

Uchazeči si musí uhradit externí zkoušku – nezaznamenali jsme, že by to jakkoliv ovlivnilo 

počty podaných přihlášek. Na druhou stranu uchazeči většinou uspoří mnohem vyšší částku za 

dopravu a ubytování. 

 

V případě, že zkouška platí na více fakult, nemusí být v prvním roce zcela jasné, kolik studentů 

se zapíše. Nicméně to je problém i stávajícího systému. Dokážeme však od uchazečů zjistit jejich 

priority a provést pro fakultu alespoň odhad počtu zapsaných. I přesto však může dojít 

k následnému posouvání hranice pro přijetí, což už je většinou spíše jen administrativní 

záležitost. V dalších letech již pak lze vycházet ze zkušenosti předchozího roku a hranici přijetí 

odhadovat přesněji. 

Další nevýhody nejsou. 

Otázky a odpovědi 

Při diskuzi o využití NSZ se setkávám s řadou otázek a někdy i mýtů, které o NSZ kolují. Zde 

nabízíme odpovědi alespoň na některé z nich. 

 

Na test OSP se lze naučit, více pokusů = vyšší šance? 

Test OSP testuje kognitivní schopnosti. Na rozdíl od předmětových testů jsou výsledky testu 

OSP v čase stabilní. Tzn., že úroveň testovaných schopností uchazeče se v krátkodobém 
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časovém horizontu nemění - podobně jako např. IQ. Zlepšení v řádu desítek percentilových bodů 

prakticky není možné. Zácvikem v testu lze dosáhnout toho, že se uchazeč zlepší řádově o 

jednotky percentilových bodů - díky lépe zvolené strategii, zbavení se nervozity, apod. To však 

platí pro jakýkoliv jiný test. K nejlepšímu zlepšení tedy dochází mezi prvním a druhým pokusem 

(v průměru o 3-6 percentilových bodů). Při dalších pokusech je zlepšení již zcela nepatrné.         

Viz také: 

Příloha č. 2 (str. 11) – průměrné výsledky v testech při opakovaných účastech 

Úhrada ceny za NSZ přesahuje limit stanovený zákonem 

§ 50 odst. 1 zákona o vysokých školách říká, že "veřejná vysoká škola může stanovit poplatek za 

úkony spojené s přijímacím řízením, který činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle dalších 

ustanovení zákona". Nutno zdůraznit, že za NSZ uchazeč neplatí poplatek, ale je placena „cena“. 

Jde o cenu ve smyslu zákona č. 526/1992 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jde o 

peněžní částku sjednanou mezi zákazníkem a Scio. Nejedná se o poplatek za úkon v přijímacím 

řízení placený ve vztahu uchazeč - vysoká škola. Podrobněji je celá otázka zpracována v právním 

posudku uvedeném zde: www.scio.cz/download/Cena-za-NSZ-I.pdf 

Fakulta nemůže v přijímacím řízení využívat vztah uchazeče s třetí osobou 

Zákon o vysokých školách (odst. 1, § 48 zákona č. 111/1998 Sb.) říká: „Vysoká škola nebo 

fakulta může stanovit další podmínky přijetí ke studiu týkající se určitých znalostí, schopností 

nebo nadání (…).“ Zákon zároveň tuto možnost nijak neomezuje.  

Veškeré pochybnosti v tomto směru pak vyvrací pravomocné rozhodnutí soudu (r. 2010), jež se 

krom jiného touto otázkou zabýval, které jasně říká, že: 

“Zákon o vysokých školách ani vnitřní předpisy vysoké školy spolupráci se soukromým 

subjektem ve věci přijímacího řízení nikterak nezakazují, z čehož je třeba dovodit, že vysoká 

škola má z hlediska ústavních principů garantované samosprávy právo uzavřít smlouvu se třetím 

subjektem o tom, že tento subjekt bude zajišťovat konání zkoušky namísto fakulty, ovšem za 

současného zachování základních principů, zejména pak rovnosti uchazečů o studium.“ 

a dále pak: 

„V žádném ze svých ustanovení zákon o vysokých školách nestanoví veřejné vysoké škole 

povinnost, aby svou volbu odůvodňovala, je zcela v samosprávné působnosti veřejné vysoké 

školy, aby si stanovila podmínky přijímacího řízení a jen na ní záleží, zda zvolí variantu konání 

přijímací zkoušky, či zda bude znalosti a schopnosti uchazečů ověřovat jiným způsobem, který si 

stanoví. Námitka porušení předpisů právnickou fakultou tím, že nekonala přijímací zkoušky, tedy 

není důvodná, což shodně konstatoval žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí.“ 

Kompletní rozsudek: www.scio.cz/download/11-A-33-2010--142-rozs-po-nss.pdf 

Fakulta porušuje právní předpisy, pokud nezveřejňuje testy z NSZ 

Zákon o vysokých školách a související právní předpisy
3
 skutečně požadují, aby fakulta (vysoká 

škola) v případě, že pořádá vlastní přijímací zkoušky, zveřejňovala testy z předchozích let a 

požadované statistické údaje o použitých testech (což mimochodem celá řada fakult nedělá!). V 

případě NSZ se ale nejedná o přijímací zkoušku fakulty a povinnost fakulty se na testy NSZ 

nevztahuje. Stejně tak fakulty, které přijímají na základě výsledků maturity, což je stejná situace, 

                                                 
3
  VYHLÁŠKA Č. 343/2002 SB. O PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH    

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyhlaska-c-343-2002-sb-o-prubehu-prijimaciho-rizeni-na-

vysokych-skolach 
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nemají žádnou povinnost zveřejňovat zadání maturit. Přesto však transparentnost Národních 

srovnávacích zkoušek a potažmo přijímacího řízení na VŠ není v žádném případě dotčena. 

Účastníci NSZ mají již v den zkoušky zadání zkoušek k dispozici s následnou možností veřejné 

oponentury - tzn. mohou úlohy po určitý počet dnů námitkovat. Jejich námitky pak posuzuje 

nezávislá námitková komise. Teprve potom jsou zkoušky vyhodnoceny. Takovou míru 

transparentnosti a komfortu pro uchazeče neumožňuje žádná vysoká škola a dokonce ani státní 

maturitní zkouška. Do svých zadání mohou uchazeči nahlédnout samozřejmě i kdykoliv později. 

Způsobují NSZ sociální nerovnost v přijímacím řízení? 

Občas se objevuje názor, že NSZ způsobují nerovnost v přístupu k přijímacímu řízení. 

Paradoxem však je, že NSZ jsou naopak  jediný systém přijímacích zkoušek, který poskytuje 

sociálně slabým snadno dostupnou finanční pomoc (zkouška v takovém případě stojí pouze 100 

Kč). Kromě toho místní dostupnost zkoušek a skutečnost, že podle zkoušky přijímá více fakult, 

dramaticky snižuje cestovné a další náklady uchazeče (ubytování, náklady na přípravu, atd.).  

Testy umíme připravit sami, proč přecházet na něco jiného? 

Tvorba testů je samostatná vědní disciplína (educational measurement). Testy, obzvlášť ty, 

jejichž výsledky slouží k rozhodování (navíc tak významnému, jako je přijímání studentů na VŠ) 

musí splňovat určité parametry. Jakou reliabilitu mají testy fakulty (reliabilita je zcela klíčový 

parametr)? Jak je zaručena vzájemná srovnatelnost více variant testů? Je k dispozici položková 

analýza, která by prokázala, zda nejsou některé úlohy v testu závadné či matoucí? Jaká je 

diskriminační schopnost testu? atd. Tvůrci testů by měli znát odpovědi na tyto otázky. 

Přijímací zkoušky by si měla zajišťovat fakulta sama a ne někdo jiný 

Jedná se o předsudek. V zemích s vyspělými vzdělávacími systémy vysoké školy využívají 

výsledků zkoušek externích subjektů (vezmeme-li pouze medicínské obory: PCAT, MCAT, 

DAT, BMAT, UKCAT, atd.). Funguje to již přes 60 let.  

Vývoj testů je velmi odborná práce s dalekosáhlými důsledky jak pro život fakulty, tak pro život 

samotných uchazečů o studium. Vysoké školy zpravidla nemají know-how ani prostředky na to, 

aby vyvinuly kvalitní nástroje měření.  

Jde o peníze, Scio je soukromá společnost 

Scio je soukromá společnost a samozřejmě musí vytvářet zisk. Kromě jiného si tak udržuje i 

svou nezávislost. Přesto ale peníze nejsou naší hlavní motivací. Peníze Scio investuje do vědy a 

výzkumu, do podpory inovací ve vzdělávání, do neziskových vzdělávacích projektů (např. 

Khanovaskola.cz), vydáváme osvětový magazín Perpetuum distribuovaný zdarma všem, kteří se 

zajímají o nové trendy ve vzdělávání (www.scio.cz/perpetuum/rocnik-2014-2015.asp), a tak by 

se dalo pokračovat. 

Příprava na NSZ je drahá 

Na webu www.scio.cz/nsz si každý uchazeč může stáhnout kompletní verzi testu zdarma. Všichni 

mají tedy stejnou příležitost seznámit se s plnohodnotným testem, aniž by za přípravné materiály 

platili. Další přípravné materiály zahrnující nadstandardní služby jsou pak již zpoplatněny.  
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Příloha č. 1 

Zahraničí: medicína, farmacie, veterina 

výběr nejčastěji používaných přijímacích testů v zahraničí 
 

  MCAT BMAT PCAT UKCAT GAMSAT UMAT DAT PQA HPAT 

název 
Medical College 
Admission Test 

BioMedical 
AdmissionsTest 

Pharmacy 
College 

Admission Test 

UK Clinical 
Aptitude Test 

Graduate Australian 
Medical School 
Admissions Test 

Undergrad. Medicine 
and Health Sciences 

Admission Test 

Dental 
Admission Test 

Personal 
Qualities 

Assessment 

Health 
Professions 
Admissions 

Test 

země použití USA, Kanada 
UK, Singapur, 

Nizozemí 
USA, Kanada, 
Katar, Filipíny 

UK 
Austrálie, UK, Irsko, 

Polsko 
Austrálie, Nový Zéland USA, Kanada Austrálie Irsko 

obory studia medicína 
medicína, veterina, 
biomedicínské vědy 

farmacie medicína, zubaři 
medicína, zubaři, 

veterina, farmacie 
medicína, zubaři zubaři 

medicína, 
zdravotnicvtí, 

zubaři 

medicína, 
zubaři 

oddíly testu  

Verbal 
Reasoning  

Aptitude and Skills  
Verbal 

reasoning 
Verbal reasoning  

Reasoning in 
Humanities and 
Social Sciences  

Logical reasoning and 
problem solving  

Reading 
Comprehension  

Mental Agility  

Logical 
Reasoning and 

Problem 
Solving  

Physical 
Sciences  

Scientific Knowledge 
and Applications  

Quantitative  
Quantitative 

reasoning  
Written 

Communication   
Understanding people 

Quantitative 
Reasoning  

Interpersonal 
Values, Social 
Responsibility  

Interpersonal 
Understanding  

Biological 
Sciences  

Writing Task - essey  
Reading 

Comprehension  
Abstract 

reasoning  

Reasoning in 
Biological and 

Physical Sciences  
Non-verbal reasoning  

Survey of 
Natural Sciences  

Interpersonal 
Traits  

Non-Verbal 
Reasoning  

x x Biology  Decision Analysis  x x 
Perceptual 

Ability  

Personal 
Characteristics 

Inventory  
x 

x x Chemistry 
Situational 
judgement  

x x x x x 

x x Writing x x x x x x 
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Příloha č. 2 

Vývoj výsledků mezi po sobě následujícími zkouškami 

Národní srovnávací zkoušky 2013/2014 
 

Předmět 
mezi 1. a 
2. účastí 

mezi 2. a 
3. účastí 

mezi 3. a 
4. účastí 

mezi 4. a 
5. účastí 

mezi 5. a 6. 
účastí 

Obecné 
studijní 
předpoklady 

prům. změna percentilu 3,6 1,5 0,3 0,8 1,6 

počet zlepšení percentilu o více než 5 3782 1497 600 254 91 

počet zlepšení percentilu o 5 a méně 1535 712 299 142 36 

počet stejných výsledků 70 34 11 9 2 

počet zhoršení percentilu nejvíce o 5 1317 696 324 127 35 

počet zhoršení percentilu o více než 5 1879 1120 562 212 64 
celkem 8583 4059 1796 744 228 

  

     
  

Základy 
společenských 
věd 

prům. změna percentilu 4,3 1,4 -1,1 -6,0   

počet zlepšení percentilu o více než 5 1892 779 261 54   

počet zlepšení percentilu o 5 a méně 542 312 115 26   

počet stejných výsledků 33 17 11 1   

počet zhoršení percentilu nejvíce o 5 490 264 114 49   

počet zhoršení percentilu o více než 5 1079 639 311 119   
celkem 4036 2011 812 249   

  

     
  

Matematika 

prům. změna percentilu 9,1 6,8       

počet zlepšení percentilu o více než 5 383 70       

počet zlepšení percentilu o 5 a méně 72 13       

počet stejných výsledků 5 2       

počet zhoršení percentilu nejvíce o 5 59 21       

počet zhoršení percentilu o více než 5 121 24       

celkem 640 130       

  

     
  

Anglický jazyk 

prům. změna percentilu 9,8         

počet zlepšení percentilu o více než 5 39         

počet zlepšení percentilu o 5 a méně 10         

počet stejných výsledků 2         

počet zhoršení percentilu nejvíce o 5 4         

počet zhoršení percentilu o více než 5 13         

celkem 68         

  
     

  

Biologie 

prům. změna percentilu 1,0         

počet zlepšení percentilu o více než 5 122         

počet zlepšení percentilu o 5 a méně 53         

počet stejných výsledků 10         

počet zhoršení percentilu nejvíce o 5 27         

počet zhoršení percentilu o více než 5 116         

celkem 328         

  
     

  

Chemie 

prům. změna percentilu 6,6         

počet zlepšení percentilu o více než 5 112         

počet zlepšení percentilu o 5 a méně 23         

počet stejných výsledků 3         

počet zhoršení percentilu nejvíce o 5 19         

počet zhoršení percentilu o více než 5 66         

celkem 223         
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Příloha č. 3 

Scio a NSZ - vybrané reference 

 
AEA-E (Association for Educational Assessment Europe) 

Scio je členem asociace AEA (www.aea-europe.net). Scio garantuje profesionální vývoj testů 

dle mezinárodních standardů oboru educational measurement. 

ISO 9001:2008 
Scio je držitelem certifikátu ISO 9001:2008, který se vztahuje na vývoj testů, realizaci 

zkoušek a jejich vyhodnocení. 

Fakulty vysokých škol – výběr některých referencí 

Zkoušky, které připravuje Scio akceptuje ve svém přijímacím řízení cca 50 fakult v České 

republice a 20 na Slovensku. 

JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D., proděkanka pro studium Právnické fakulty UP v Olomouci 

Jsme přesvědčeni o odborné kvalitě testu sestaveného společností Scio a považujeme jej za 

vhodný prostředek k prověření studijních předpokladů a patřičných schopností budoucích 

studentů magisterského studijního programu Právo. Ve snaze o zvýšení efektivnosti 

přijímacího řízení plánujeme od nadcházejícího školního roku (2015/16) rozšířit využití 

výsledků NSZ také na obory bakalářské a navazující magisterské.  

Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc., bývalý děkan, Právnická fakulta ZČU 

Výhoda je zřejmá. Z půdy fakulty nelze tyto testy žádným způsobem ovlivňovat. 

Transparentnější způsob přijímacích řízení v současné době neexistuje.  

doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D., bývalý proděkan pro studium, FSS MU v Brně 

Model NSZ uchazečům nabízí řadu výhod a zároveň odstraňuje některé neřesti klasického 

přijímacího řízení. I díky tomuto rozhodnutí se FSS MU stala fakultou, o kterou je mezi 

uchazeči o studium sociálních věd mimořádný zájem a která si tak může nové studující 

skutečně plnohodnotně, ba elitně vybírat. Za výhody fakulta považuje především fakt, že se 

NSZ (test Obecných studijních předpokladů a Základů společenských věd) zaměřují na 

všeobecné intelektuální předpoklady uchazečů pro vysokoškolské studium s humanitní 

orientací, bez ohledu na vystudovanou střední školu. 

Nezanedbatelné jsou i organizační výhody: uchazeči mohou testy absolvovat na více místech 

ČR a Slovenska. Rychlý je též následný informační servis o dosažených výsledcích, správných 

odpovědích a přirozeně o úspěchu či neúspěchu z hlediska přijetí. 

Za rozhodnutím užívat model NSZ tudíž stojí dlouholeté pedagogické zkušenosti. Přijímací 

zkouška představuje důležitý milník v životní dráze každého uchazeče, proto fakulta považuje 

za dobré, aby šance úspěšně ji absolvovat nebyla soustředěna pouze do jediného pokusu. NSZ 

tuto představu, odpovídající zvyklostem především v anglosaských zemích, splňují. 

prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, děkanka Fakulty managementu a ekonomiky UTB 

Naše fakulta využívá Národní srovnávací zkoušky, jako jednu z podmínek pro přijetí 

uchazečů do prezenční formy studia, už několik let. Rozhodli jsme se tuto službu využívat 

proto, že NSZ zaručují regulérnost průběhu, rovnost podmínek všech zúčastněných a 

objektivitu vyhodnocení. Nespornou výhodou je také to, že uchazeči mohou tuto zkoušku 

vykonat na různých místech České či Slovenské republiky až pětkrát a započítává se jim jen 

ten nejlepší výsledek. Protože Fakulta managementu a ekonomiky je v blízkosti hranic se 

Slovenskou republikou přivítali jsme možnost, že uchazeči ze SR mohou vykonávat tyto 

zkoušky i v jejich rodném jazyce. 

http://www.aea-europe.net/
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PaedDr. Pavel Doulík, PhD., děkan Pedagogické fakulty University Jana Evangelisty Purkyně     

Osobně testy OSP od společnosti Scio považuji za kvalitně konstruované, nemohu je označit 

za snadné, na druhou stranu jsou dle mého soudu adekvátní uchazečům o studium na VŠ.  

Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., mezinárodně uznávaný odborník na vzdělávání  

Testy OSP jsou v podstatě srovnatelné s těmi, podle nichž se přijímá na americké univerzity. A 

tam to velmi dobře funguje už desítky let. Pro každý obor vysokoškolského studia sice 

potřebujete trochu jiné nadání, ale ten základ, tedy logika, schopnost vidět souvislosti, rychle 

se zorientovat v textu, tabulce či grafu, vyhmátnout podstatné, je společným základem pro 

všechny obory. Bez těchto schopností nemá člověk šanci uspět. Speciální talent či znalosti pro 

konkrétní obor se pak dají prověřit dalšími speciálními testy. Např. všechny americké 

právnické fakulty chtějí vedle všeobecného testu i jednotný právnický test. I tady žádá Fakulta 

sociálních studií MU v Brně vedle testu OSP ještě test základů společenských věd. I ten však 

umějí lépe připravit profesionálové. 

Jana Mojžišová, prorektorka, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

V minulosti mnohí študenti štúdium nezvládli a odchádzali zo školy ešte pred ukončením 

prvého roka štúdia. Od národných porovnávacích skúšok očakávame lepší výber uchádzačov 

o štúdium s väčšími predpokladmi zvládnuť vysokoškolský systém vzdelávania.  

Vladimár Zeleňák, prodekan, Prírodovedecká fakulta University Pavla Josefa Šafárika  

 Národné porovnávacie skúšky na našej fakulte pri prijímaní používame už viac rokov. Sú povinné 

pre absolventov stredných odborných škôl, v prípade gymnazistov sú dobrovoľné. Ak majú 

gymnazisti horšie študijné výsledky počas štúdia, môžu si výsledkom percentilu z týchto skúšok 

zvýšiť pravdepodobnosť prijatia na našu fakultu. Sú pre nás jedným z indikátorov, do akej miery 

sú uchádzači pripravení zvládnuť vysokoškolské štúdium. Ak ich uchádzači o štúdium absolvujú 

s percentilom 60 a vyšším a absolvovali maturitu z predmetu podľa zvoleného programu štúdia 

s požadovaným hodnotením, majú zaručené prijatie na štúdium na našej fakulte. 

doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD. , proděkan, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave 

Rozhodli sme sa hľadať študentov, ktorí majú na toto štúdium najlepšie predpoklady nielen 

vedomostné, ale aj osobnostné. Preto popri rozhodujúcich znalostiach z chémie a z biológie 

budeme brať pri výbere do úvahy aj celkové predpoklady na vysokoškolské štúdium. Díky NSZ 

(Scio) by sa mal zároveň uľahčiť regionálny a v prípade Česka a Slovenska aj medzinárodný 

kontakt fakulty s uchádzačmi, čo je pre nás veľmi dôležitý moment. 

Média 

V roce 2014 bylo v českých médiích Scio citováno přibližně 630 krát. Tématem je vždy 

vzdělávání, školství, vzdělávací politika, trendy v oblasti vzdělávání, rozvoj dovedností, apod.  
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Příloha č. 4 

Biologie – zkrácená ukázka specifikace testu (NSZ 2014/2015) 

 

1. Východiska 

- v testu budou zastoupena všechna témata vycházející z RVP pro gymnázia 

- test bude sestaven ze 40 úloh, na jejichž řešení bude 40 minut čistého času 

- úlohy budou řešit absolventi různých středních škol (ale především gymnázií)  

- optimální úspěšnost testu bude kolem 50 %, reliabilita alespoň 0,8 

- v testu budou v kmeni úloh využívány obrázky, schémata, grafy, tabulky … 

 

2. Tvorba testů 

- test bude sestaven z úloh, které byly využity v předchozích letech (2004 – 2011) 

- nové úlohy projdou pilotáží 

 Na 50-100 studentech. Díky pilotáži získáme pro jednotlivé úlohy statistické 

parametry, na základě kterých lze odhadnout, jak se bude úloha „chovat“ v ostrém 

testování a zda ji můžeme do testu zařadit. 

 Z pilotů se vytvoří tzv. redundandní verze – tj. vybere se do každého oddílu, o 

deset více než obsahuje finální verze. 

- redundandní verze projde oponenturou 2-3 odborníků na daný předmět  

- z redundandní verze vznikne tzv. pretestační verze, která projde pretestací u zástupců 

cílové skupiny (u NSZ obvykle studenti prvních ročníků VŠ)  

- následuje přeřešení odborníkem – ideálně učitelem na SŠ 

- předposledním krokem je jazyková korektura, následují několikanásobné technické 

kontroly 

- po poslední kontrole jde test do tisku (interně ve Scio) 

 

3. Parametry úlohy 

- každá úloha má právě jedno správné řešení 

- správné řešení se nazývá klíč; špatné možnosti se nazývají distraktory 

- na začátku je dohromady pět možností (jedno správné řešení a čtyři distraktory), ve finále 

zbývají čtyři možnosti 

- odpovědi by měly být formálně rovnocenné - neměly by se výrazně lišit délkou, četností 

odborných a cizích výrazů, čísel apod. Obsahovou "vzdáleností" špatných odpovědí od 

správného řešení lze sice částečně měnit obtížnost úlohy, primárně by to ale tak být nemělo 

(obtížnost úloh by měla vycházet jen ze zadání (resp. předmětu) úlohy). I když nelze nikdy 

vyloučit použití vylučovací metody při hledání řešení, formulace distraktorů by vylučovací 

metodu měla spíš komplikovat. 

- u každé úlohy se sleduje její úspěšnost (má být mezi 30 % a 70 %) a tzv. diskriminační 

schopnost (jak dalece je úloha „typická“ pro celý test, tj. zdali dobře odděluje pětinu 

nejlepších od pětiny nejhorších řešitelů celého testu); měla by být vyšší než 30 %, ideální 

je co možná nejvyšší, dosažitelné je zhruba 50 % až 70 % 

- celkově se u testu měří tzv. reliabilita (s jak malou chybou dokáže test určit ty nejlepší od 

těch nejhorších; obecně se dosahuje 85 – 95%) 
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3. Tematická specifikace  

Specifikační tabulka pro rok 2014/2015 

téma zastoupení počet úloh 

všeobecná biologie a genetika 7% 3 

všeobecná biologie 8% 3 

živočišné tkáně 18% 7 

mikrobiologie 9% 4 

botanika 12% 5 

zoologie 4% 2 

biologie člověka 21% 8 

genetika 14% 5 

ekologie 7% 3 

  100% 40 

  

 

5. Bloomova taxonomie (Úroveň myšlenkové operace) 

Znalosti  20 % úloh 
Porozumění  50 % úloh 
Aplikace  30 % úloh 

 

Znalosti 

Úlohy na vybavení informací (definic pojmů, znalostí vztahů ap.). 

Porozumění 
Úlohy na spojení dvou informací do jednoduchého kontextu, včetně úloh s použitím informací 

v konkrétní situaci 

Aplikace  
Úlohy s využitím úsudku, uspořádáním informací do složitější logické vazby, interpretací 

grafické informace apod. 

 

6. Obtížnost úloh  
 

Obtížnost Zastoupení 

v jednom 

oddílu 

Úspěšnost (procentní podíl 

účastníků zkoušek, kteří 

úlohu správně vyřeší) 

velmi lehké úlohy 10 % úloh  75 - 90 % 

lehké úlohy 15 % úloh  60 - 75 % 

spíše lehké úlohy 30 % úloh  50 - 60 % 

spíše těžké úlohy 25 % úloh  40 - 50 % 

těžké úlohy 15 % úloh  25 - 40 % 

velmi těžké úlohy   5 % úloh  10 - 25 % 

CELKEM 100  %  

 

Plánovaného rozdělení úloh podle obtížnosti bude dosaženo až na základě výsledků 

pilotování. 
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                                                                                          Spojte se s námi 

Marian Golis 

mgolis@scio.cz 

+420 234 705 541 

www.scio.cz 


