
 

společnost  Sc io , Pobřežní 34, 186 00 Praha 8, tel. 234 705 555, fax 234 705 505, e-mail scio@scio.cz 

 

1 

Zdravotn ě sociální fakulta Ostravské univerzity 
Zpráva o průběhu přijímacího řízení 

 

pro akademický rok 2007/2008 

 

V akademickém roce 2006/2007 proběhly přijímací zkoušky na Zdravotně sociální fakultu 
v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), které organizačně zajišťovala společnost 
www.scio.cz, s.r.o. Výsledky NSZ byly rozhodujícím kriteriem pro přijetí či nepřijetí uchazečů.  

Všichni uchazeči museli v rámci NSZ absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP), 
v závislosti na oborech, na které bylo možné se hlásit, pak někteří uchazeči dále v rámci NSZ 
museli vykonat některé nebo všechny subtesty testu Přírodních věd (biologie, fyzika, chemie). 
Všechny testy byly dodané společností www.scio.cz, s.r.o.  

NSZ z OSP mohli uchazeči vykonat v některém ze tří termínů (24. března 2007, 28. dubna 
2007, 19. května 2007), NSZ z Přírodních věd (PV) mohli uchazeči vykonat pouze v termínu 
19. května 2007. Uchazečům, kteří se nemohli z vážných důvodů některého z uvedených 
termínů NSZ zúčastnit, umožnila fakulta vykonat NSZ v náhradním termínu 19. června 2007, 
rovněž organizačně zajištěného společností www.scio.cz, s.r.o. Pokud uchazeč absolvoval test 
OSP vícekrát, pro přijímací řízení byl rozhodující jeho nejlepší dosažený výsledek.  

NSZ z OSP mohli uchazeči vykonat ve 23 městech (z toho ve 3 na Slovensku), NSZ z PV mohli 
uchazeči vykonat v 8 městech (z toho ve 3 na Slovensku), v některých městech přitom NSZ 
probíhaly na více adresách. Náhradní termín mohli uchazeči vykonat v Praze a Ostravě. 

Test OSP byl pro všechny uvedené termíny připraven ve dvou variantách, test PV v jedné 
variantě (pro náhradní termín byly oba testy připraveny v jedné variantě). 

Všechny varianty testů OSP obsahovaly 105 úloh, z toho 44 ve verbálním oddílu, 24 
v analytickém oddílu a 37 v kvantitativním oddílu. Na řešení každého z oddílů bylo stanoveno 
35 minut čistého času. Celková doba na řešení testu byla 105 minut, časy na řešení 
jednotlivých oddílů ale nebyly mezi oddíly převoditelné.  

Test PV sestával ze tří samostatných subtestů – subtest z biologie obsahoval 40 úloh, na 
jejichž řešení měl každý uchazeč 40 minut čistého času, test z fyziky obsahoval 30 úloh, 
přičemž délka stanovená na jeho řešení byla 30 minut čistého času, test z chemie obsahoval 
20 úloh, na řešení tohoto subtestu měl každý uchazeč 20 minut čistého času.  

U všech úloh výše jmenovaných testů vybíral uchazeč odpověď z nabízených možností, 
v každé úloze byla vždy pouze jediná možnost správná. Zadání testů uchazeči po skončení 
zkoušky odevzdávali administrátorům, zadání testů bylo zveřejněno na internetových 
stránkách společnosti www.scio.cz, s.r.o. spolu se zveřejněnými výsledky jednotlivých 
účastníků, resp. uchazečů, NSZ. Definitivní výsledky byly na internetu zveřejněny vždy 10. den 
po každém proběhlém termínu NSZ, správná řešení testů a jejich zadání byla zveřejněna vždy 
již 2. den po konání příslušného termínu. Spolu s výsledky byly na internetových stránkách 
zveřejněny také kopie záznamových archů a elektronický přepis odpovědí jednotlivých 
účastníků, resp. uchazečů (dokumenty byly přístupné pouze na základě vložení identifikačních 
údajů konkrétním účastníkem). 

Ze všech 20 637 účastníků Národních srovnávacích zkoušek tvořilo 1 050 účastníků uchazeči 
Zdravotně sociální fakulty, přičemž 106 uchazečů řešilo pouze test OSP, 936 řešilo OSP i PV 
a 8 uchazečů jen PV. Celkem se na Zdravotně sociální fakultu hlásilo 1175 uchazečů, kteří 
podali 1376 přihlášek.  
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Vyhodnocení testů probíhalo vždy strojově a vždy v následujících deseti dnech po každém 
proběhlém termínu. Záznamové archy v zapečetěných obálkách byly vždy protokolárně 
rozbaleny, přepočítány a naskenovány. Poté byly odpovědi účastníků na záznamových arších1 
speciálním softwarem digitalizovány a porovnány s klíčem správných řešení. V průběhu celého 
procesu probíhaly na různých stupních důsledné kontroly a veškeré nesrovnalosti byly ihned 
napravovány. 

Ve všech testech získal uchazeč za správně vyřešenou úlohu 1 bod, za nesprávně vyřešenou 
úlohu se mu v testech biologie, fyziky a chemie odečítala 1/3 bodu. V testu OSP se za 
nesprávně vyřešenou úlohu odečítala v úlohách zaměřených na porovnávání dvou hodnot 1/3 
bodu, v ostatních typech úloh 1/4 bodu. Pokud uchazeč odpověď na příslušnou úlohu 
vynechal nebo byla jeho odpověď nejednoznačná, nic se mu nepřičítalo ani neodečítalo. 
Součet bodů v jednotlivých úlohách tvořil skóre uchazeče v daném testu či části testu. Skóre 
tvořilo základ pro výpočet přepočteného percentilu.  

V testu OSP se nejprve spočítal přepočtený percentil pro každý ze tří oddílů testu zvlášť, 
celkový přepočtený percentil se pak rovnal jejich aritmetickému průměru. Při přepočtu 
v jednotlivých oddílech testu se nejprve po prvním termínu pro každou hodnotu skóre ve 
variantě A (v daném oddílu) určila hodnota přepočteného percentilu. Tato hodnota se 
vypočítala z normálního percentilu s přihlédnutím ke známé struktuře účastníků všech termínů 
testování. Pro každou další variantu testu bylo skóre (za daný oddíl) pomocí ekvipercentilové 
metody srovnáno se skórem výchozího testu (varianta A z prvního termínu). A to buď přímo 
(pro variantu B z 1. termínu), nebo s přihlédnutím ke struktuře účastníků (pro varianty A z 2. 
a 3. termínu), nebo s využitím srovnaného skóre alternativní varianty v termínu (pro varianty 
B z 2. a 3. termínu). 

Přepočtený percentil z Přírodních věd je roven klasickému percentilu, který udává, kolik 
procent ostatních účastníků uchazeč předstihl.  

Databáze s doplněným bodovým ziskem (který se rovnal přepočtenému percentilu) uchazečů 
byla dne 31. května 2007 předána Centru informačních technologií OU.  

Zdravotně sociální fakulta OU na základě takto předaných výsledků rozhodla podle předem 
známých pravidel o přijetí či nepřijetí jednotlivých uchazečů a své rozhodnutí o přijetí či 
nepřijetí odeslala uchazečům do vlastních rukou.  

 
Počty přihlášených a přijímaných studentů 
v jednotlivých studijních kombinacích 

 

                                                      
1 Všichni účastníci obdrželi předem jasné instrukce, jak mají vyplňovat záznamové archy. 

obor přihlášeno zúčastnilo se 

5341R007 139 130 

5341R009 554 502 

5342R002 70 60 

5342R004 162 139 

5345R006 72 68 

5345R010 38 35 

5345R016 100 93 

5345R021 116 101 

5345R026 21 17 

5345T011 104 97 



 

společnost  Sc io , Pobřežní 34, 186 00 Praha 8, tel. 234 705 555, fax 234 705 505, e-mail scio@scio.cz 

 

3 

 

Základní statistické charakteristiky testů 
 

 

TERMÍN TEST 
Počet 

účastníků 

průměrná 
hrubá 

úspěšnost* 

průměrná 
čistá 

úspěšnost** 

průměrná 
reliabilita 

(cronbachovo 
alfa) 

průměrná 
reliabilita 
(KR-20) 

průměrná 
diskriminace 

OSP A 3642 53,0 47,2 0,888 0,890 27,3 
1. 

OSP B 3646 53,2 46,8 0,897 0,899 29,3 

OSP A 7318 52,4 46,2 0,905 0,911 30,8 
2. 

OSP B 7597 54,8 49,2 0,900 0,905 28,8 

OSP A 5319 56,3 50,7 0,906 0,911 29,9 

OSP B 5386 57,7 52,4 0,891 0,896 27,2 

Biologie 954 43,6 29,1 0,786 0,797 36,3 

Fyzika 341 37,6 25,4 0,611 0,655 28,1 

Chemie 146 39,4 26,5 0,603 0,628 36,8 

Biologie - OSP A 372 45,1 35,7 0,891 0,896 24,9 

Biologie - OSP B 341 48,2 39,3 0,908 0,911 27,4 

Fyzika - OSP A 89 46,8 39,1 0,898 0,913 26,3 

3. 

Chemie - OSP A 30 44,3 36,5 0,889 0,914 26,5 
 
 

Ve 3. termínu jsou základní statistické charakteristicky testů vypočítány i pro dvojice testů 
PV + OSP.  
 
* podíl počtu správně vyřešených úloh k počtu všech úloh uvedený v procentech 
** podíl skóre k počtu všech úloh uvedený v procentech 


