
Dle platného znění vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb., ze dne 11. července 2002 o postupu a 
podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých, vydává  

 
Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě 

 
Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium  

na FSS OU v Ostravě pro akademický rok 2008/2009 
 
Průběh přijímacího řízení 
 
Přijímací zkoušky v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech se konaly  
ve dnech 30.6. – 9. 7. 2008. 
 
Forma přijímací zkoušky: 
 

• Bakalářský studijní obor Sociální práce, prezenční: písemná zkouška (test studijních 
předpokladů). 

• Bakalářský studijní obor Sociální práce,  kombinovaný: ústní zkouška (studijní předpoklady, 
motivace, odborná literatura). 

• Navazující magisterský Sociální práce:  ústní zkouška (Minimální standard v sociální práci, 
orientace v povinné odborné literatuře, orientace v další odborné literatuře, vysokoškolská 
kvalifikační práce) 

• Navazující magisterský Management organizací služeb sociální práce: ústní zkouška 
(Minimální standard v sociální práci, orientace v povinné odborné literatuře, orientace 
v další odborné literatuře, vysokoškolská kvalifikační práce) 

 
Náhradní termín přijímacích zkoušek nebyl realizován. 
Přijímací komise zasedala dne 14. 7. 2008. 
 
 
Obor Sociální práce, bakalářský, prezenční -  vyhodnocení písemné zkoušky 
 
Písemný test studijních předpokladů měl dvě varianty, variantu A a variantu B.  
Správné odpovědi: varianta A a varianta B. 
Výsledek písemného testu byl vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi. Test 
se skládal z 50ti otázek, za každou správnou odpověď získal uchazeč 2 body. Maximální počet 
bodů byl 100. Získaný počet bodů byl jediným kritériem pro sestavení pořadí uchazečů o studium 
jako podkladu pro rozhodnutí o přijetí ke studiu. 
 
Písemný test studijních předpokladů 
Maximální počet bodů 100 
Počet uchazečů 265 
Počet zadaných výsledků 226 
Nejlepší výsledek 90 
Nejhorší výsledek 22 
Průměr ze zadaných výsledků 68 
Směrodatná odchylka ze zadaných výsledků 10 

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 
Decilové hranice 

54 60 64 68 70 72 74 76 80 
 

http://fss.osu.cz/dokumenty/prijimacky2008/odpovedi-varianta_a.pdf
http://fss.osu.cz/dokumenty/prijimacky2008/odpovedi-varianta_b.pdf


Předběžné souhrnné výsledky přijímacího řízení k  25. 7. 2008 
 
 
Studijní obor Přihlášeno 10 20 30 90 
Sociální práce, bakalářský, prezenční 265 42 39 145 39 
Sociální práce, bakalářský, kombinovaný 674 41 379 107 147 
Sociální práce, navazující magisterský 33 13 3 5 12 
Management organizací služeb sociální 
práce, navazující magisterský  39 20 9 0 10 

 
CELKEM 
 

1011 116 430 257 208 

Legenda      
10   přijat/a na základě přijímací zkoušky      
20   nevyhověl/a požadavkům přijímací zkoušky      
30   vyhověl/a, ale nepřijat/a z kapacitních důvodů      
90   nedostavil/a se k přijímací zkoušce      
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