
Informace o výsledcích II. kola přijímacího řízení uchazečů o 

studium na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2017/2018 

 

 
Bakalářské studium 

 
Středoevropská studia – prezenční forma 

Test obecných studijních předpokladů zabezpečovaný společností www.scio.cz, s.r.o. 

Maximální dosažitelný počet bodů byl 100. 

 

Edukační péče o seniory - kombinovaná forma 

Písemný test ze základní orientace v oborech psychologie, pedagogika, biologie člověka, 

základy filozofie, sociologie a všeobecný přehled na úrovni středoškolských znalostí. 

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40 

 

 

Navazující magisterské studium  

 
Středoevropská studia – prezenční forma 

Písemný test ze znalostí na úrovni absolventa bakalářského studia z oblastí moderních 

evropských dějin, komparace politických systémů, historické a politické geografie, sociologie 

a teorie veřejné správy.  

Maximální dosažitelný počet bodů z písemné přijímací zkoušky byl 40.  

 

Veřejná správa a sociální politika  – prezenční forma  

Písemný test ze znalostí na úrovni absolventa bakalářského studia z oblastí veřejné správy a 

regionální politiky, sociální politiky a sociální práce, společenskovědních disciplín 

(politologie, filozofie, sociologie, psychologie a ekonomie).  

Maximální dosažitelný počet bodů z písemné přijímací zkoušky byl 60.  

 

Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě  – prezenční forma 

Podmínkou přijetí bylo úspěšné absolvování akreditovaného programu bakalářského studia 

orientovaného politologicky, sociologicky, ekonomicky, na soudobé dějiny nebo veřejnou 

správu a veřejné politiky, včetně úspěšného složení písemné přijímací zkoušky. Písemná 

přijímací zkouška byla obsahově tvořená otázkami z oblastí veřejné správy a veřejné politiky 

a všeobecného společenského přehledu. 

Maximální dosažitelný počet bodů z písemné přijímací zkoušky byl 50. 

 

 

V přijímacím řízení na navazující magisterské studijní obory bylo možné přihlédnout také k 

výstupům z dosavadní publikační činnosti, kterou mohl uchazeč v souladu s Vyhláškou 

děkana k systému zvýhodnění studentů s publikační činností při přijímacím řízení na 

navazující magisterské studijní obory ze dne 19. 9. 2016, doložit v den přijímací zkoušky.  
 

- Student, který v průběhu svého bakalářského studia publikoval, mohl získat při 

přijímacím řízení bonus 5 – 7 bodů (publikování v odborném tisku, českých či 

zahraničních sbornících apod.). 
 



- Student, který vystoupil v průběhu svého bakalářského studia na konferenci vztahující 

se ke studovanému oboru s příspěvkem, mohl získat bonus 3 – 5 bodů. 
 

- Student, který se aktivně podílel na vydávání studentského recenzovaného časopisu 

a/nebo v něm publikoval, mohl získat bonus 1 – 2 body. 
 

Maximální dosažitelný počet bodů získaný na základě Vyhlášky děkana k systému 

zvýhodnění studentů s publikační činností při přijímacím řízení na navazující magisterské 

studijní obory byl 7. 

 

Vyhodnocení přijímací zkoušky bakalářských studijních oborů 

Výsledek písemného testu byl vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi. 

Získaný počet bodů byl u všech bakalářských oborů jediným kritériem pro sestavení pořadí 

uchazečů o studium, jako podkladů pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.  

 

Vyhodnocení přijímací zkoušky navazujících magisterských studijních oborů 

Výsledek písemného testu byl vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi.  

Získaný počet bodů byl jednou z podmínek k sestavení pořadí uchazečů o studium, jako 

podkladů pro rozhodnutí o přijetí ke studiu. Dalším kritériem byla možnost získat bodové 

zvýhodnění na základě Vyhlášky děkana k systému zvýhodnění studentů s publikační činností 

při přijímacím řízení na navazující magisterské studijní obory ze dne 19. 9. 2016. Této 

možnosti nevyužil žádný uchazeč. 

 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky 
 

 

Bakalářský obor Středoevropská studia – prezenční forma 

Charakteristika     Test 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné   6 

přijímací zkoušky 

Nejlepší možný výsledek    100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  79 

Průměrný výsledek     33.17 

Směrodatná odchylka výsledků   31.65 

   

 

Bakalářský obor Edukační péče o seniory – kombinovaná forma 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné   14 

přijímací zkoušky 

Nejlepší možný výsledek    40 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  33 

Průměrný výsledek     23.0 

Směrodatná odchylka výsledků   5.49 

Decilové hranice   

 

 

Navazující magisterský obor Středoevropská studia – prezenční forma 



 

Charakteristika     Test 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné   2 

přijímací zkoušky 

Nejlepší možný výsledek    40 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  13 

Průměrný výsledek      

Směrodatná odchylka výsledků    

 

 

Navazující magisterský obor Veřejná správa a sociální politika – prezenční forma 
 

Charakteristika     Test 

 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné   5 

přijímací zkoušky 

Nejlepší možný výsledek    60 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  40 

Průměrný výsledek     31.6 

Směrodatná odchylka výsledků   6.66 

 

 

Navazující magisterský obor Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě 

– prezenční forma 
 

Charakteristika     Test 

 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné   0 

přijímací zkoušky 

Nejlepší možný výsledek    50 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek   

Průměrný výsledek      

Směrodatná odchylka výsledků    


