
TEST VŠEOBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ – BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ 
OBORY 

 
TERMÍNY 

  1. 4. 2016  

 15. 4. 2016  

 29. 4. 2016  

 13. 5. 2016   

   2. 6. 2016 

   3. 6. 2016 
 
Na konkrétní termín testu VSP je potřeba se z kapacitních důvodů předem přihlásit.  
 
V každém termínu se můžete přihlásit buď na ranní termín od 8:00 hodin, nebo na odpolední termín 
od 13:00 hodin.  
 
Systém přihlašování bude dostupný uchazeči po doručení a přijetí přihlášky ke studiu. Přihlašovat se 
budou uchazeči pomocí odkazu na www fakulty v sekci Test VSP. 
 
Pokud se uchazeč přihlásí na jeden z termínů a ten bude chtít změnit, je nutné, aby požádal o tuto 
změnu písemně na adresu: Studijní oddělení EF JU, Studentská 13, 370 05 České Budějovice nebo 
mailem na adresu studijni-ef@ef.jcu.cz. 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ 
pavilon F – učebny F5, F6 - projděte si  virtuálně trasu od děkanátu EF k pavilonu F.   
 
Adresa děkanátu EF JU: Studentská 13, 370 05 České Budějovice – spojení MHD – linka č. 3 – 
zastávka Vysokoškolské koleje. 
 
Mapka areálu JU. 
 
V případě velkého zájmu budou přidány další termíny. 
 
 
ZPŮSOB PROVEDENÍ 
Test bude skládán na počítačích v prostorách EF JU. Ve 120-ti minutách odpovídá uchazeč na každou 
z 50-ti testových otázek výběrem právě jedné z pěti nabídnutých odpovědí. 
Nejsou povoleny žádné pomůcky! Přineste si s sebou pouze psací potřeby. Pro případné výpočty a 
náčrty obdrží uchazeč papír s razítkem fakulty.  Používání mobilních telefonů je zakázáno. 
 
 
STRUKTURA TESTU 
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. 
 

https://www.ef.jcu.cz/zajemci-o-studium/test-vsp/registrace
mailto:studijni-ef@ef.jcu.cz
https://www.youtube.com/watch?v=FAWiHuKf5LY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3O1BbHEdzWI&feature=youtu.be
http://www.jcu.cz/o-univerzite/zazemi-a-sluzby/kampus/mapa_kampusu.jpg
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VÝSLEDKY TESTU SE UCHAZEČI ZOBRAZÍ IHNED PO JEHO ABSOLVOVÁNÍ.  
 
 

 


