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Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů  
o studium na FSS OU pro akademický rok 2022/2023 

 
Informace o přijímacích zkouškách 

 
Bakalářské studium  
 
Sociální práce v prezenční a v kombinované formě studia 
Písemný test, který byl odvozen z platných standardů středoškolské výuky v oblasti základů 
společenských věd a ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. (Test obsahoval 60 
uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z baterie otázek. Maximální dosažitelný 
počet bodů byl 60). 
 
Zdravotně-sociální péče v prezenční formě studia 
Písemný test (Test obsahoval 60 uzavřených otázek z tematického okruhu „biologie člověka“, 
které vybíral IS Moodle z baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60). 
nebo 
Prominutí přijímací zkoušky (Přijímací zkouška byla prominuta tomu uchazeči, který  
ve stanoveném termínu doložil, že průměr jeho známek za poslední dva roky studia na střední 
škole byl maximálně 2,00. Průměr se počítal z pololetního i závěrečného vysvědčení za poslední 
dva roky studia, konče pololetním vysvědčením v absolventském ročníku, a zaokrouhloval se  
na dvě desetinná místa. Uchazeč, kterému byla přijímací zkouška prominuta, získal 60 bodů.) 
 
 
 
Navazující magisterské studium  
 
Program Sociální práce, specializace Sociální práce s rodinou v prezenční a  
v kombinované formě studia 
Písemný test (Test obsahoval 60 uzavřených testových otázek z Minimálního standardu 
vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci a 20 uzavřených testových 
otázek z orientace v předepsané literatuře z oblasti sociální práce s rodinou, které vybíral IS 
Moodle z baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 80). 
 
 
Program Sociální práce, specializace Rozvoj a řízení v sociální práci v prezenční a  
v kombinované formě studia 
Písemný test (Test obsahoval 60 uzavřených testových otázek z Minimálního standardu 
vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci a 20 uzavřených testových 
otázek z orientace v předepsané literatuře z oblasti rozvoje a řízení v sociální práci, které vybíral 
IS Moodle z baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 80). 
 
 
Program Sociální práce, specializace Sociální práce a kriminologie v prezenční a  
v kombinované formě studia 
Písemný test (Test obsahoval 60 uzavřených testových otázek z Minimálního standardu 
vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci a 20 uzavřených testových 
otázek z orientace v předepsané literatuře z oblasti sociální práce a kriminologie, které vybíral IS 
Moodle z baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 80). 
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Sociální práce a sociální podnikání v kombinované formě studia 
Písemný test (Test obsahoval 60 uzavřených testových otázek z Minimálního standardu 
vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci a 10 uzavřených testových 
otázek z anglického jazyka na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky (každá tato jazyková otázka byla hodnocena 2 body), které vybíral IS Moodle z baterie 
otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 80). 
 
 
Zdravotně-sociální péče a rehabilitace v kombinované formě studia 
Písemný test (Test obsahoval 60 uzavřených otázek ze základů anatomie a fyziologie člověka 
a ze základů sociální práce, které vybíral IS Moodle z baterie otázek. Maximální dosažitelný 
počet bodů byl 60). 
 
 
Vyhodnocení testů  
Výsledek písemného testu byl vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi.  
 
 
Doktorské studium 
 
Sociální práce v prezenční a kombinované formě studia 
Kombinovaná přijímací zkouška: 
I. Ústní zkouška 

• Prezentace a obhajoba projektu disertační práce (Maximální dosažitelný počet bodů byl 
60). 

II. Písemná zkouška 

• Test znalostí ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd orientace v oboru 
sociální práce obsahoval 30 uzavřených otázek. (Maximální dosažitelný počet bodů byl 
30). 

• Porozumění odbornému cizojazyčnému textu v anglickém jazyce. (Maximální dosažitelný 
počet bodů byl 10). 

 
Vyhodnocení kombinované přijímací zkoušky pro doktorské studium 
Výsledek přijímací zkoušky byl vyhodnocen jako součet bodů získaných ve všech třech částech 
zkoušky.  
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Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky 
 
 
 
Bakalářský program Sociální práce v prezenční formě    (BSPP_n) 

Test  

Charakteristika  Hodnota  

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky  

204 

Nejlepší možný výsledek  60 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  60 

Průměrný výsledek  30.06 

Směrodatná odchylka výsledků  18.42 

Decilové hranice  
d1=0.0, d2=0.0, d3=27.0, d4=31.0, 
d5=34.5, d6=38.0, d7=42.0, d8=44.4, 
d9=49.0 

 
 
 
Bakalářský program Sociální práce v kombinované formě    (BSPK_n) 

Test  

Charakteristika  Hodnota  

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky  

186 

Nejlepší možný výsledek  60 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  60 

Průměrný výsledek  31.31 

Směrodatná odchylka výsledků  19.25 

Decilové hranice  
d1=0.0, d2=0.0, d3=28.0, d4=33.0, 
d5=37.0, d6=40.0, d7=44.0, d8=48.0, 
d9=53.0 

 
 
 
Bakalářský program Zdravotně-sociální péče v prezenční formě   (BZSP) 

Test  

Charakteristika  Hodnota  

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky  

43 

Nejlepší možný výsledek  60 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  60 

Průměrný výsledek  51.74 

Směrodatná odchylka výsledků  16.99 

Decilové hranice  

Podle vyhlášky MŠMT 276/2004 
novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 
odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet 
uchazečů, kteří se zúčastnili písemné 
přijímací zkoušky, je menší než 100. 
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Navazující magisterský program Sociální práce, specializace Sociální práce s rodinou v 
prezenční formě         (NRODP) 

Test  

Charakteristika  Hodnota  

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky  

34 

Nejlepší možný výsledek  80 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  68 

Průměrný výsledek  45.35 

Směrodatná odchylka výsledků  20.37 

Decilové hranice  

Podle vyhlášky MŠMT 276/2004 
novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 
§4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud 
počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
písemné přijímací zkoušky, je menší než 
100. 

 
Navazující magisterský program Sociální práce, specializace Sociální práce s rodinou v 
kombinované formě         (NRODK) 

Test  

Charakteristika  Hodnota  

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky  

42 

Nejlepší možný výsledek  80 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  71 

Průměrný výsledek  38.6 

Směrodatná odchylka výsledků  25.68 

Decilové hranice  

Podle vyhlášky MŠMT 276/2004 
novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 
§4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud 
počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
písemné přijímací zkoušky, je menší než 
100. 

 
Navazující magisterský program Sociální práce, specializace Rozvoj a řízení v sociální 
práci v prezenční formě        (NRIZP) 

Test  

Charakteristika  Hodnota  

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky  

16 

Nejlepší možný výsledek  80 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  64 

Průměrný výsledek  41.06 

Směrodatná odchylka výsledků  21.9 

Decilové hranice  

Podle vyhlášky MŠMT 276/2004 
novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 
§4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud 
počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
písemné přijímací zkoušky, je menší než 
100. 
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Navazující magisterský program Sociální práce, specializace Rozvoj a řízení v sociální 
práci v kombinované formě        (NRIZK) 

Test  

Charakteristika  Hodnota  

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky  

44 

Nejlepší možný výsledek  80 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  69 

Průměrný výsledek  40.11 

Směrodatná odchylka výsledků  23.52 

Decilové hranice  

Podle vyhlášky MŠMT 276/2004 
novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 
§4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud 
počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
písemné přijímací zkoušky, je menší než 
100. 

 
Navazující magisterský program Sociální práce, specializace Sociální práce a 
kriminologie v prezenční formě        (KRIMP) 

Test  

Charakteristika  Hodnota  

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky  

53 

Nejlepší možný výsledek  80 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  65 

Průměrný výsledek  34.79 

Směrodatná odchylka výsledků  23.93 

Decilové hranice  

Podle vyhlášky MŠMT 276/2004 
novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 
§4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud 
počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
písemné přijímací zkoušky, je menší než 
100. 

 
Navazující magisterský program Sociální práce, specializace Sociální práce a 
kriminologie v kombinované formě       (KRIMK) 

Test  

Charakteristika  Hodnota  

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky  

107 

Nejlepší možný výsledek  80 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  67 

Průměrný výsledek  38.25 

Směrodatná odchylka výsledků  20.61 

Decilové hranice  
d1=0.0, d2=6.6, d3=40.8, d4=43.0, 
d5=44.0, d6=46.6, d7=50.2, d8=54.0, 
d9=57.0 
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Navazující magisterský program Sociální práce a sociální podnikání v kombinované 
formě            (SOPOK) 

Test  

Charakteristika  Hodnota  

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky  

3 

Nejlepší možný výsledek  80 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  61 

Průměrný výsledek  57,7 

Směrodatná odchylka výsledků  4.16 

Decilové hranice  

Podle vyhlášky MŠMT 276/2004 
novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 
§4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud 
počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
písemné přijímací zkoušky, je menší než 
100. 

 
 
Navazující magisterský program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace v kombinované 
formě            (ZAR) 

Test  

Charakteristika  Hodnota  

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky  

78 

Nejlepší možný výsledek  60 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  59 

Průměrný výsledek  33.04 

Směrodatná odchylka výsledků  22.23 

Decilové hranice  

Podle vyhlášky MŠMT 276/2004 
novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 
§4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud 
počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
písemné přijímací zkoušky, je menší než 
100. 
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Základní statistické charakteristiky kombinované přijímací zkoušky  
pro doktorské studium 

 
 
Doktorský program Sociální práce v prezenční formě  

Charakteristika  Hodnota  

  Cizí jazyk 
Disertační práce - 

rozprava 

Orientace 
v odborné 
literatuře 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímací zkoušky  

6 6 6 

Nejlepší možný výsledek  10 60 30 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  10 55 19 

Průměrný výsledek  5.0 25.0 7.83 

Směrodatná odchylka výsledků  5.48 27.93 8.77 

Decilové hranice  

Podle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku 
MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud 
počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 

zkoušky, je menší než 100. 

 
 
Doktorský program Sociální práce v kombinované formě  

Charakteristika  Hodnota  

  Cizí jazyk 
Disertační práce - 

rozprava 

Orientace 
v odborné 
literatuře 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 
přijímací zkoušky  

2 2 2 

Nejlepší možný výsledek  10 60 30 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek  10 50 22 

Průměrný výsledek  9 40 19 

Směrodatná odchylka výsledků  1.41 14.14 4.24 

Decilové hranice  

Podle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 
343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet 

uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je 
menší než 100. 

 
 


