
Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na 

FVP SU v Opavě pro akademický rok 2013/2014 

 
Bakalářské studium 

 
Všeobecná sestra – prezenční a kombinovaná forma 

Písemný test ze znalostí uchazeče v základní orientaci v oborech biologie člověka, 

společenskovědních disciplínách a všeobecných znalostí na úrovni středoškolských znalostí. 

Maximální dosažitelný počet bodů byl 60.  

 

Středoevropská studia – prezenční forma 

Test obecných studijních předpokladů zabezpečovaných společností SCIO s.r.o. Maximální 

dosažitelný počet bodů byl 100. 

 

Veřejná správa a regionální politika – prezenční a kombinovaná forma 

Test obecných studijních předpokladů zabezpečovaných společností SCIO s.r.o. Maximální 

dosažitelný počet bodů byl 100. 

 

Sociální patologie a prevence – prezenční a kombinovaná forma 

Písemný test znalostí uchazeče v základní orientaci v oborech psychologie, pedagogiky, 

biologie člověka, základy filozofie a sociologie a všeobecných znalostí na úrovni 

středoškolských znalostí. Maximální dosažitelný počet bodů byl 120.  

 

 

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 byl 40. 

 

Veřejná správa a sociální politika 

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 

byl 60. 

 

Vyhodnocení testů  

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

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

studium, jako podkladů pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.  

 

 

 

 

 



Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky 
 

Bakalářský obor Všeobecná sestra – prezenční forma 

Charakteristika     Test 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné   182 

přijímací zkoušky 

Nejlepší možný výsledek    60 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  52 

Průměrný výsledek     38 

Směrodatná odchylka výsledků   6 

Decilové hranice  d1=31.0, : d2=33.0, : d3=35.0, : d4=37.0, : 

d5=38.5,: d6=40.0, : d7=42.0, : d8=44.0, : 

d9=46.0 

 

 

Bakalářský obor Všeobecná sestra – kombinovaná forma 

Charakteristika     Test 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné   237 

přijímací zkoušky 

Nejlepší možný výsledek    60 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  51 

Průměrný výsledek     37 

Směrodatná odchylka výsledků   6 

Decilové hranice   d1=30.6, : d2=33.0, : d3=34.0, : d4=36.0, : 

d5=37.0,: d6=39.0, : d7=40.0, : d8=42.0, : 

d9=45.0 

 

Bakalářský obor Středoevropská studia – prezenční forma 

Charakteristika     Test 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné   103 

přijímací zkoušky 

Nejlepší možný výsledek    100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  97 

Průměrný výsledek     47 

Směrodatná odchylka výsledků   22 

Decilové hranice  d1=15.2, : d2=26.4, : d3=34.0, : d4=40.6, : 

d5= 46.0, : d6=52.2,: d7=61.4, : d8=68.6, : 

d9=75.0  

 

Bakalářský obor Veřejná správa a regionální politika – prezenční forma 

Charakteristika     Test 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné   186 

přijímací zkoušky 

Nejlepší možný výsledek    100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  98 

Průměrný výsledek     35 

Směrodatná odchylka výsledků   23 



Decilové hranice   d1=8.0, : d2=13.0, : d3=17.0, : d4=24.0, : 

d5=31.0, : d6=37.0, : d7=45.0, : d8=55.0, : 

d9=67.5 

 

 

Bakalářský obor Veřejná správa a regionální politika – kombinovaná forma 

Charakteristika     Test 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné   101 

přijímací zkoušky 

Nejlepší možný výsledek    100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  92 

Průměrný výsledek     33 

Směrodatná odchylka výsledků   24 

Decilové hranice   d1=5.0, : d2=10.0, : d3=15.0, : d4=20.0, : 

d5=29.0,: d6=34.0, : d7=42.0, : d8=52.0, : 

d9=70.0 

 

 

Bakalářský obor Sociální patologie a prevence – prezenční forma 

Charakteristika     Test 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné   156 

přijímací zkoušky 

Nejlepší možný výsledek    120 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  90 

Průměrný výsledek     64 

Směrodatná odchylka výsledků   13 

Decilové hranice  d1=45.0, : d2=51.0, : d3=57.0, : d4=63.0, : 

d5=66.0, : d6=69.0, : d7=72.0, : d8=75.0, : 

d9=81.0 

 

 

Bakalářský obor Sociální patologie a prevence – kombinovaná forma 

Charakteristika     Test 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné   151 

přijímací zkoušky 

Nejlepší možný výsledek    120 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  108 

Průměrný výsledek     70 

Směrodatná odchylka výsledků   12 

Decilové hranice   d1=54.0, : d2=60.0, : d3=63.0, : d4=66.0, : 

d5=69.0, : d6=72.0, : d7=75.0, : d8=78.0, : 

d9=87.0 

 

 

Navazující magisterský obor Středoevropská studia – prezenční forma 

 

Charakteristika     Test 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné   36 



přijímací zkoušky 

Nejlepší možný výsledek    40 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  34 

Průměrný výsledek     22 

Směrodatná odchylka výsledků   6 

 

 

Navazující magisterský obor Veřejná správa a sociální politika – prezenční forma 
 

Charakteristika     Test 

 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné   53 

přijímací zkoušky 

Nejlepší možný výsledek    60 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  49 

Průměrný výsledek     36 

Směrodatná odchylka výsledků   5 

 

 

2. kolo přijímacího řízení 
 

Navazující magisterský obor Středoevropská studia – prezenční forma 

 

Charakteristika     Test 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné   10 

přijímací zkoušky 

Nejlepší možný výsledek    40 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  33 

Průměrný výsledek     20 

Směrodatná odchylka výsledků   6 

 

 

Navazující magisterský obor Veřejná správa a sociální politika – prezenční forma 
 

Charakteristika     Test 

 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné   31 

přijímací zkoušky 

Nejlepší možný výsledek    60 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  40 

Průměrný výsledek     30 

Směrodatná odchylka výsledků   5 

 

 

 

 

 

 


