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Testy studijních předpokladů
- součást přijímacího řízení na bakalářský studijní program
Test má za cíl zjistit u uchazeče jeho přehled v základních celospolečenských otázkách a též
schopnosti logického, analytického a kritického myšlení. Test má následující části:
1. Oddíl všeobecného přehledu
- Je zaměřen na celkový přehled uchazeče z oblasti společenských a přírodních věd,
historie a kultury.
2. Oddíl verbální a kritický
- Je zaměřen na prověření tzv. jazykové (verbální) inteligence, jako je např. schopnost
odlišit významové rozdíly slov, porozumět textu, zjištění, zda se v textu něco tvrdí či
netvrdí.
3. Oddíl analytický a logický
- Je zaměřen na úsudky a slovní úlohy, prověření formální logiky a základní
matematické dovednosti.
Jednotlivé testové položky jsou ohodnoceny body. Z jednotlivých oddílů je možné získat
přibližně stejný počet bodů.
Příklady položek z jednotlivých oddílů (formální úprava je zjednodušena):
Oddíl 1.
Psychologický směr nazvaný psychoanalýza je spojen s jedním jménem z níže uvedených.
Vyberte jméno člověka, který je považován za zakladatele psychoanalýzy
a)
b)
c)
d)

Friedrich Nietzsche
Sigmund Freud
Abraham Maslow
Carl Gustav Jung

Americkému spisovateli, autoru románu „Komu zvoní hrana“, byla inspirací občanská válka ve
Španělsku. Za tento román obdržel Nobelovu cenu za literaturu v roce 1954. Jak se tento
spisovatel jmenuje?
a)
b)
c)
d)

Arthur Miller
James Joyce
Herman Melville
Ernest Hemingway

Tzv. kognitivní oblast zahrnuje určité výstupy. Jsou jimi:
a)
b)
c)
d)

znalosti
dovednosti
postoje
zkušenosti
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Oddíl 2.
Vyberte synonymum slova „soustava“.
a)
b)
c)
d)

soubor
systém
soukolí
souběh

Který z uvedených výrazů nejlépe vystihuje vlastnosti typu temperamentu „flegmatik“?
a)
b)
c)
d)

zuřivý
klidný
ohleduplný
rozvážný

„Je mu to platné, jak mrtvému zimník.“ Toto rčení znamená, že:
a)
b)
c)
d)

dotyčnému to poslouží
dotyčnému to nepomůže
dotyčného to ochrání od zimy
dotyčného moc nezahřeje

Oddíl 3.
Vyberte opačné tvrzení k větě: „Některé věci se nemají říkat.“
a)
b)
c)
d)

Některé věci se mají říkat.
Všechny věci se mají říkat.
Žádné věci se nemají říkat.
Některé věci by se neměly říkat.

Vyberte správné tvrzení, které vyplývá z následujícího předpokladu: „Všichni žadatelé o povolení
nebudou bohužel uspokojeni.“
a)
b)
c)
d)

Je možné, že všichni žadatelé budou uspokojeni.
Není možné, že někteří žadatelé nebudou uspokojeni.
Je možné, že někteří žadatelé nebudou uspokojeni.
Je možné, že všichni žadatelé nebudou uspokojeni.

U silnice stojí vedle sebe pět domů. Každý dům je široký 10 metrů a mezi domy je vzdálenost 40
metrů. Jakou ujdeme vzdálenost, pokud projdeme po chodníku od první boční zdi prvního domu
po druhou boční zeď posledního domu?
a)
b)
c)
d)

200 metrů
210 metrů
240 metrů
žádné z uvedených řešení

