
 

CESTA NA SOCPED 
 
 
Jak to funguje s přihláškami? 
➔ Čas na podání e-přihlášky máte do 28. února 2021 
➔ Cena jedné e-přihlášky se odvíjí podle jednotlivých fakult, PdF: 600Kč 
➔ V rámci jedné e-přihlášky si za jeden poplatek můžete vybrat až 3 studijní plány              

a označit je prioritami.  
➔ Celkový počet přihlášek omezen není, ale je možné přidat jen jednu přihlášku do             

programu. 
➔ Pokud splníte přijímací podmínky, budete přijati do Vámi nejvíce preferovaného          

programu.  
➔ Více informací: 

◆ Youtube: Jak podat přihlášku na Masarykovu univerzitu 
◆ Mail: prihlaska@muni.cz 

 
Jaké je přijímací řízení (zde) 
➔ Pro studium Sociální pedagogiky a volného času je potřeba splnit TSP, nepožaduje            

se žádná další oborová či jiná zkouška  
 

2021 - TSP – online, 48 otázek, 5 možností a 100 minut 
➔ TSP – Test Studijních Předpokladů = 48 otázek, 5 možností a 100 minut 
➔ TSP se uskuteční 24. – 25. dubna 2021 online 
➔ I když si podáte přihlášky na více programů, Test studijních předpokladů budete            

dělat jen jednou. 
➔ V Testu studijních předpokladů budete odpovídat na 48 otázek ve 4 subtestech –             

verbální, numerické, analytické a kritické myšlení. Na jejich zodpovězení máte          
dohromady 100 minut. Zadání testu je v češtině s výjimkou osmi položek v anglickém              
jazyce. U každé otázky máte na výběr z 5 možností, z nichž je jen jedna správná. 
 

Jak funguje hodnocení? 
➔ správná odpověď: 1 bod 
➔ chybná odpověď: minus ¼ bodu 
➔ žádná odpověď: 0 bodů 

 
Co je percentil? 
➔ O výsledku rozhoduje percentil. Percentil vyjadřuje, kolik procent ostatních uchazečů          

odpovídalo stejně dobře nebo hůř než vy. Takže když máte percentil třeba 90, pak              
stejný nebo horší výsledek mělo 90 procent uchazečů. 

➔ Percentil, který k přijetí potřebujete, se u jednotlivých studijních programů i kombinací            
liší. A není předem stanovený – každý rok se číslo mění, protože se mění uchazeči a                
počet správných odpovědí. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AdiIuCvg4os&ab_channel=Masarykovauniverzita
https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky?fbclid=IwAR0MBRCnvfSHxwefSVkIz5j4KY00FiQFDxL9ZY9S6M7wJ0i_uO9f0L4DLCc


 

 
Jak na to? Tipy od přijatých socpeďáků… 
 
Strategie je čistě na vás. Následující tipy jsou neformální strategie vytvořena stávajícími            
studenty Socpedu.  
➔ U TSP není nutné odpovědět na každou položku v testu. Cílem je dosažení co              

nejvyššího percentilu, tedy co nejvíce správných odpovědí a co nejméně špatných. 
➔ Podle našich zkušeností je v průměru reálné v daném čase odpovědět na 20-40             

otázek (a to pokud netipujete, ale úkoly opravdu řešíte). Neděste se tedy, že test              
nebudete stíhat celý. 

➔ U testu tedy pravděpodobně chcete strávit čas hlavně u těch subtestů, které vám             
jdou nejlépe. Subtesty = sekce verbální, numerické, analytické a kritické myšlení,           
(prostorová představivost a kulturní přehled jsou v roce 2021 vynechány). 

➔ Vyzkoušejte si doma několik cvičných testů nanečisto a zjistěte tak, které subtesty            
vám nejvíce vyhovují, jsou vaší silnou stránkou. Zjistěte taky u kterých subtestů            
naopak nejvíc plavete a byla by škoda se u nich trápit u přijímaček. Mohli byste u                
nich zbytečně ztrácet čas, který můžete využít pro to, v čem jste si jistější.  

➔ U opravdových TSP pak budete vědět, u kterých subtestů začít (jdou vám lépe a              
máte tedy větší pravděpodobnost odpovědět správně), a které naopak nechat na           
později, zbyde-li vám čas.  

➔ A jak je to s tipováním? Někdo říká, že se nevyplatí, jiný zase, že bez tipování by to                  
nešlo, a další řekne, že se vyplatí tipnout si pouze v případě, že najisto vybíráte mezi                
dvěma možnostmi.  

➔ Každý jsme jiný, jinak se učíme, přemýšlíme, řešíme situace v životě i u testů. Zkuste               
si tedy najít tu strategii, která nejvíce vyhovuje vám osobně. :)  

 
 
Užitečné odkazy: 
Dřívější verze TSP 
 
Vybrané úlohy s vysvětlením 
 
 
Hodně úspěchu u TéEsPéček 
 
Socpeďáci  
 
 

https://is.muni.cz/do/rect/metodika/stud/prijriz/tsp.qwarp?prejit=3803350
https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky/jak-resit-ulohy-v-testu-studijnich-predpokladu

