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TEST VŠEOBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ – BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ
OBORY
TERMÍNY
• 5. 4. 2019
• 3. 5. 2019
• 10. 5. 2019
• 17. 5. 2019
Na konkrétní termín testu VSP je potřeba se z kapacitních důvodů předem přihlásit. Systém
přihlašování bude dostupný uchazeči po doručení a přijetí přihlášky ke studiu. Přihlašovat se budou
uchazeči pomocí odkazu na www stránkách fakulty v sekci Zájemci o studium.
V případě velkého zájmu budou přidány další termíny.
STRUKTURA TESTU
Test se skládá z 50 úloh. Maximální povolená doba pro jeho zpracování je 120 minut.
Součástí testu jsou proporčně zařazené otázky zaměřené na testování schopností uchazeče pracovat
s jazykem, slovy a jejich významem (porovnávání slov či jejich dvojic, vzájemný vztah slov, doplňování
chybějících výrazů), úlohy s procenty, slovní úlohy, úlohy s geometrickými obrazci, úlohy s neznámou.
Testuje se kvantitativní myšlení, nikoliv hlubší znalosti matematiky, kombinační úlohy, zařazování
zadaných podmínek do možných souvislostí, porozumění grafům a tabulkám, úlohy spočívající
v hledání smyslu textů a jejich vnitřní konzistence, rozdíly mezi texty z pohledu sdělení autora a otázky
testující uchazečovu znalost anglického jazyka.
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