
 

 

NAPSALI O NÁS… 
 

I LOGIKU MŮŽETE NATRÉNOVAT 
Vysoké školy stále častěji u uchazečů testují hlavně předpoklady ke studiu. A i na 

takové přijímací zkoušky se ovšem studenti mohou připravit ve speciálních kurzech.  
Je to velká nalejvárna, hodnotí Ondřej Adam přípravný kurz k přijímacím zkouškám, 

který je konkrétně zaměřený na zvládnutí testu studijních předpokladů. Ve velkém síle 
pražské pedagogické fakulty se právě sešlo na čtyřdenním maratonu Institutu vzdělávání 
Sokrates asi deset studentů. Nejprve je čeká výroková logika, následují mimo jiné úlohy 
z analytického, symbolického či numerického myšlení. „Jak zní negace k výroku Karel je 
zedník nebo topič,“ ptá se vyučující Ondřej Machů. Většina studentů se evidentně s výroko-
vou logikou setkává poprvé v životě.  

Právě výroková logika ale spolu s kvantitativním myšlením (lidově řečeno se schop-
ností pracovat s čísly) dělají studentům při testech studijních předpokladů největší problémy. 
Matematika se tak podle Ondřeje Machů, lektora přípravných kurzů a učitele matematiky na 
pražském Gymnáziu Christiana Dopplera, stává sítem při přijímacích zkouškách na vysokou 
školu. A to třeba i filozofické fakulty.  

Zmíněný Ondřej Adam chce studovat přírodní vědy nebo zemědělskou školu. Přijí-
mací zkoušky dělal už loni, ale neuspěl. „Narazil jsem na spoustu věcí, které jsem neuměl. 
Tak jsem si koupil publikaci s cvičnými testy, ale když jsem se do ní podíval, bylo mi jasné, že 
to sám nezvládnu,“ vysvětluje Ondřej Adam, proč se do kurzu zapsal. Ostatní studenti 
přitakají. Ondřej Adam je po prvních dnech kurzu spokojen. I na testy studijních předpokladů 
se totiž dá řada věcí naučit. „Je bezvadné, když se dozvíte nějaké fígly třeba pro řešení 
slovních úloh, kde podle vztahu k ostatním hádáte, o co se jedná. Vyučující nám poradila, jak 
si udělat tabulku, která nám pomůže při řešení,“ říká Adam. 

Pokud si nejste jisti, zda se sami zvládnete připravit k přijímačkám na vysokou školu, 
není ani teď v květnu ještě pozdě, abyste se na poslední chvíli přihlásili do přípravného 
kurzu. Většina jich začíná sice už v září, další se rozbíhají od nového roku, ale stále najdete 
intenzivní víkendové „dopingy“, které si můžete „nasadit“ těsně před přípravným finišem. 

A v čem jsou takové kurzy dobré? Vedle vzdělávání v jednotlivých oborech, jako je 
biologie, matematika či fyzika, nabízejí i přípravu na testy studijních předpokladů, které se 
v různé podobě staly součástí přijímacích zkoušek na mnohé vysoké školy, nebo je dokonce 
zcela nahradily. A právě ty mohou studenty zaskočit: obsahují totiž témata, už jako zmíněná 
výroková logika, se kterými se student na střední škole většinou vůbec nesetká. 

„Vím o pár učitelích základů společenských věd, kteří ji zařazují, protože vědí, že se 
u přijímaček objevuje,“ říká Machů, který právě výrokovou logiku v přípravných kurzech vy-
učuje. K přijímacím zkouškám na vysokou školu tak dnes mnohdy nestačí zvládat středo-
školské učivo a mít zájem o příslušný obor. „Přijímací zkoušky ovládly soukromé společnosti, 
které je pro vysoké školy připravují. Tím pádem mezi návazností středních a vysokých škol 
vzniklo cosi, co nemá během středoškolského studia obdoby. Proto se studenti musí na přijí-
mací zkoušky připravit bokem,“ sděluje Ondřej Machů. 



 

 

Přesto je samozřejmě řada účastníků kurzů tak dobrá, že kurzy ani nemá zapotřebí, 
upozorňuje Machů. Ostatně počet míst na vysokých školách v posledních letech vzrostl 
a středoškoláků kvůli populačnímu propadu naopak ubývá, takže šance na přijetí rostou. 
„Pro velkou část studentů ale i tak kurzy představují efektivní využití času. Přijdou, vyřeší 
dvacet třicet úloh rychleji než doma a hned k tomu mají také návod. A podle těchto mustrů 
to mohou doma trénovat,“ vysvětluje Ondřej Machů.  

V testech studijních předpokladů není podle Machů pro studenty problém připravit 
se doma na pasáže z verbálního a kritického myšlení. „Člověk sám zvládne zhodnotit text, 
určit, co jsou synonyma, antonyma, k tomu je dobré číst knížky, noviny. Ale doma se těžko 
studují logické hádanky, které ani nemusejí mít matematický základ, ale mají nějaký algorit-
mus řešení. Těm se v kurzech věnujeme,“ vysvětluje Ondřej Machů.  

 

Lidové noviny, 10.května 2011 

 

SOKRATES – SYNONYMUM MODERNÍ PŘÍPRAVY NA VYSOKOU ŠKOLU 
Podobně jako starověcí žáci získávali vědomosti od svého moudrého učitele, mají i 

dnešní studenti možnost setkat se s novodobým Sokratem. Institut vzdělávání SOKRATES® je 
moderní vzdělávací instituce, jejíž činnost je postavena na několika pilířích.  

Jedním z nejdůležitějších je příprava studentů pro přijímací zkoušky na vysoké školy 
různého zaměření. Kvalitní příprava, která je koncipována odborníky z vysokých škol, kteří se 
podílejí na tvorbě přijímacích testů, je zárukou bezkonkurenčně nejvyšší úspěšností studentů 
u přijímacích zkoušek. Příprava zahrnuje nejen klasické obory jako např. právnické, lékařské, 
filozofické, pedagogické, sociální aj. fakulty, ale reaguje na nové trendy představované 
Národními srovnávacími zkouškami společnosti SCIO, testy studijních předpokladů 
Masarykovy univerzity, ale i různými psychotesty. Sokratův výrok: „Vím, že nic nevím“, který 
známe z pera jeho žáka Platona, zní z úst současného Sokrata trochu optimističtěji: „My 
víme, jak Vás připravit“. Téměř 90% úspěšnost u přijímaček umožňuje garantovat vrácení 
školného v případě nepřijetí na požadovanou vysokou školu! 

Pilíře činností Institutu vzdělávání SOKRATES® stojí na pevném základu, který je 
budován již více než třináct let. Základním stavebním kamenem je kvalitní spolupráce se 
školami v celé ČR, dále výběr a pravidelná školení pedagogů, kteří se rekrutují z řad předních 
odborníků z vysokých škol a praxe. Nejlepší vizitkou jsou však desetitisíce spokojených 
studentů přípravy na vysokou školu. 

SOKRATES®  poskytuje ve svých konzultačních střediscích v Praze, Brně a Ostravě při 
osobní návštěvě také odbornou poradenskou činnost. Odpovídá na dotazy studentů, týkající 
se přijímacích zkoušek, studia, výběru oboru apod. Studenti se také mohou se svým dotazem 
kdykoliv obrátit na ochotné operátory na bezplatné lince 800 100 570. Podrobnosti o 
vzdělávacích kurzech naleznou na www.sokrates.cz. 
 
Právo  13. ledna 2011 

 

 



 

 

SOKRATES ZVYŠUJE ŠANCE STUDENTŮ 
Helénský veleduch Sokrates proslul nejen pověstnými dialogy se svými žáky, ale také 
životním moudrem zkoncentrovaným do přeslavných výroků jako „Poznej sebe sama“, 
„Ctnosti se lze naučit“, anebo „Vím, že nic neví“. 
 A stejnojmenný institut vzdělávání, který je největší organizací svého druhu u nás, se 
hlásí k odkazu věhlasného myslitele především tím, že už dvanáct let úspěšně zajišťuje 
přípravu uchazečů o studium na vysokých školách. Víte? Nevíte? Český Sokrates je tu od 
toho, aby výrazně zvýšil šance studentů u přijímacího řízení. Vysoká úspěšnost jeho studentů 
u přijímacích zkoušek je zajištěna nejen dlouhodobou kvalitní prací, ale také tím, že 
SOKRATES vytváří přijímací testy pro vybrané vysoké školy. 
 Testy obecných studijních předpokladů a logiky, Národní srovnávací zkoušky, resp. 
SCIO testy, to je oblast přípravy, která studenty zajímá v posledních několika letech nejvíce. 
Institut SOKRATES svého času pružně vyšel zájemcům vstříc a začal nabízet přípravné kurzy 
z obecných studijních předpokladů a logiky pro uchazeče o studium na Masarykově 
univerzitě, která využila podobný typ přijímaček poprvé. S tím, jak postupně vysokých škol 
s tímto typem přijímacích zkoušek přibývalo, měnily se i kurzy, které v současné době dokáží 
připravit téměř na jakýkoliv typ testu z logiky, studijních předpokladů či psychodiagnostický 
test. Svědčí o tom i téměř 85-ti procentní úspěšnost frekventantů kurzů u přijímaček.  

V letošním akademickém roce SOKRATES opět rozšířil nabídku přípravných kurzů. 
V oblasti testování studijních předpokladů a Národních srovnávacích zkoušek se studenti 
seznámí se všemi specifiky testování na jednotlivých vysokých školách. 
 Kromě kurzů pro test studijních (nebo obecných studijních) předpokladů nabízí 
přípravu ke studiu na lékařské, veterinární, právnické, ekonomické, pedagogické, filosofické 
a sociální vysoké školy v kurzech pořádaných v Praze, Plzni, Brně, Olomouci, Ostravě, Zlíně a 
Jihlavě. Výuku zajišťují výhradně vysokoškolští pedagogové, kteří nejlépe znají požadavky 
jednotlivých fakult, kladené na studenty u přijímaček. 
 Kurzy jsou organizovány výhradně seminární formou, která je doplněna na každé 
hodině množstvím testů charakteru „přijímaček nanečisto“, jež prověřují znalosti studentů 
v rámci daného výukového modulu. 
 Nezbytnou se jeví pro moderního studenta také kvalitní jazyková příprava, jež 
SOKRATES ve svých vzdělávacích kurzech také zajišťuje. 
 SOKRATES poskytuje ve svých konzultačních střediscích v Praze, Brně a Ostravě pří 
osobní návštěvě také odbornou poradenskou činnost. Odpovídá na dotazy studentů, týkající 
se přijímacích zkoušek, studia, výběru oboru apod. Studenti se také mohou se svým dotazem 
kdykoliv obrátit na ochotné operátory na bezplatné lince 800 100 570. Podrobnosti o 
jednotlivých školách a přípravných kurzech naleznou na www.sokrates.cz. 
 
Právo 4. září 2009 

 

 

 

 



 

 

Příprava na VŠ: agentura, fakulta, nebo internet? 
…….Přijímací zkoušky na  vysoké školy sice proběhnou až za několik měsíců, ale správný čas 
pro přípravu je už teď. 
Chcete zvýšit pravděpodobnost, že z vás bude vysokoškolák? Tak na nic nečekejte a zvolte si 
včas nejlepší způsob přípravy.  
Pokud jste se vloni na školu nedostali a budete zkoušet štěstí znovu, mohly by vám pomoci 
tzv. nulté ročníky. Ty sice začínají už od října, ale v některých agenturách i školách se dá 
přihlásit i v průběhu výuky (pak vám z ceny odpočítají už proběhlé hodiny) nebo pořádají 
jednosemestrální výuku. Ta startuje od ledna i února.  Institut vzdělávání Sokrates nabízí své 
kurzy v podobě nultých ročníků v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a Zlíně. Kurzy si vybíráte 
podle zaměření fakulty (právnické, lékařské, pedagogické, filozofické). Můžete také chodit i 
na stále více žádaný speciální kurz zaměřující se na obecné studijní předpoklady…….. 
 
MF DNES 28. listopadu  2012 
 
 
PŘÍPRAVA: nenechte nic náhodě 
…………Pro některé školáky je právě začínající školní rok tím posledním na střední škole 
Studenti nejvyššího ročníku se budou následujících deset měsíců připravovat nejen na 
maturitu, ale také přemýšlet, co dál. Mnozí se rozhodnou pro vysokou školu a budou chtít 
být na přijímačky připraveni. 
Už nyní se mohou středoškoláci hlásit do kurů, které je připraví na přijímačky na vysokou. 
Nulté ročníky i jednoleté přípravné kurzy z oborů práv, pedagogiky, ekonomie, medicíny 
nebo sociálních studií připravila organizace Sokrates. Kurzy se konají v sedmi městech, 
nečastěji v Praze, Brně a Olomouci, příprava na ekonomické a pedagogické fakulty i 
v Ostravě a na práva ve Zlíně. Probíhají většinou od konce října do konce dubna. Studenti si 
mohou vybrat ze základních nebo pokročilých kurzů, za které zaplatí 3000 až 4000 korun 
podle počtu hodin, nebo se mohou účastnit obou úrovní zároveň v takzvaném balíku………… 
 
Lidové noviny 6. září 2012 
 
 
SOKRATES má s přípravou na přijímací zkoušky dlouholeté zkušenosti 
„Gnóthi seauthon“, poznej sám sebe. To bylo heslo antického filosofa Sokrata, proslulého 
nejen dialektikou, ale hlavně výukou. Novodobého Sokrata znají středoškolští studenti po 
celé republice i díky vzdělávací činnosti, která má již více než desetiletou tradici.  
Zaměřuje se na praktické poznání, potřebné ke zvládnutí přijímacího řízení na vysoké školy. 
Skutečnost, že zkoušky jsou rok od roku náročnější, představuje pro mnohé studenty 
neproniknutelnou bariéru. Počty úspěšných absolventů přípravných kurzů, kteří už studují 
nebo dostudovali svou vysněnou vysokou školu, svědčí o možnosti mýty a bariéry zbořit. 



 

 

Testy obecných studijních předpokladů a logiky, obecné studijní předpoklady v podobě 
Národních srovnávacích zkoušek společnosti SCIO, to je oblast přípravy, která studenty 
zajímá v posledních několika letech nejvíce. Tento trend začal nejprve na brněnské 
Masarykově univerzitě, která opustila na většině fakult tradiční oborové testy, prověřující 
znalosti ze středních škol, a začala zkoumat obecné předpoklady studenta ke studiu. 
Postupně se začaly přidávat také další vysoké školy a dnes to vypadá tak, že trend obecných 
studijních předpokladů postupně převáží nad tradiční podobou přijímaček. 
Institut SOKRATES svého času pružně vyšel zájemcům vstříc a začal nabízet přípravné kurzy 
z obecných studijních předpokladů a logiky pro uchazeče o studium na Masarykově 
univerzitě. S tím, jak postupně vysokých škol s tímto typem přijímacích zkoušek přibývalo, 
měnily se i kurzy, které v současné době dokáží připravit téměř na jakýkoliv typ testu 
z logiky, studijních předpokladů či psychodiagnostický test. Svědčí o tom i téměř 80procentní 
úspěšnost frekventantů kurzů u přijímaček. V letošním akademickém roce SOKRATES opět 
rozšířil nabídku kurzů pro test studijních předpokladů, a to od již klasické standardní varianty 
až po maximální kurz „VIP“ se sto výukovými moduly a rozsáhlou nabídkou tištěných 
materiálů, které jsou v ceně kurzu.   
Kromě kurzů pro test studijních předpokladů nabízí SOKRATES přípravu ke studiu na 
lékařské, veterinární, právnické, ekonomické, pedagogické, filosofické a sociální vysoké škole 
v kurzech pořádaných v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Zlíně a Bratislavě. Výuku zajišťují 
výhradně vysokoškolští pedagogové, kteří se SOKRATEM dlouhodobě spolupracují a znají 
také nejlépe požadavky jednotlivých fakult, kladené na studenty u přijímaček.  
Mimoto jsou kurzy SOKRATES organizovány výhradně seminární formou, která je doplněna 
na každé hodině množstvím testů charakteru „přijímaček nanečisto“, jež prověřují znalosti 
studentů v rámci daného výukového modulu. 
SOKRATES poskytuje ve svých konzultačních střediscích v Praze, Brně a Ostravě při osobní 
návštěvě také odbornou poradenskou činnost. Odpovídá na dotazy studentů, týkající se 
přijímacích zkoušek, studia, výběru oboru apod. Studenti se také mohou se svým dotazem 
kdykoliv obrátit na ochotné operátory na bezplatné lince 800 100 570. Podrobnosti o 
kurzech naleznou na www.sokrates.cz. 
 
Právo 25.srpna 2007 
 
 
VYSOKÁ ŠKOLA: NEJVYŠŠÍ ČAS SE PŘIPRAVIT 
Do přijímaček už zbývá jen pár týdnů. Přesto máte ještě šanci se hodně naučit. Učebnice ze 
střední školy však nemusí stačit. 
Přestože do přijímaček zbývá krátká doba, stále můžete zaplnit spoustu mezer ve znalostech. 
Nespoléhejte se jen na staré učebnice a sešity. Webové stránky vysokoškolských škol jsou 
lepším zdrojem informací. 



 

 

„Ze zkušeností vysokoškolského pedagoga, který se sám účastnil tvorby testů, si troufám říci, 
že středoškolské učebnice nemusí vždy stačit,“ upozorňuje Igor Kotlán, ředitel Institutu 
vzdělávání Sokrates, který se specializuje na přípravu pro přijímací řízení. 
Na konci střední školy už má většina studentů vytvořený vlastní systém učení. „Měl by 
zahrnovat vyhovující prostředí, čas na odpočinek, ale také dostatečný přístup k informacím 
nebo možnost konzultace,“ říká psycholog Štěpán Smolík. Především dostatek spánku je 
důležitý. 
Ani studenti, kteří se nestihnou vše naučit nemusí být bez šance. „V písemném testu nejsou 
důležité jen znalosti, někde může až třicet procent úspěchu záviset na strategii,“ vysvětluje 
Kotlán. Třeba v otázce, na niž je správná pouze jedna odpověď, mohou pravděpodobnost 
úspěchu zvýšit vylučovací metodou. Nezaškrtnout žádnou odpověď je zbytečný luxus, i při 
náhodném výběru je možnost se trefit. V testu, kde může být naopak správně víc variant, lze 
z povahy otázky odhadnout, zda je pravděpodobná pouze jedna. Pokud ji neznáte, 
nezatrhávejte žádnou odpověď, uděláte tak chybu jen u jedné z nabízených možností. 
 
6 rad, jak se připravit: 
- Zjistěte si co nejvíce informací o přijímacích zkouškách 
- Určete slabá místa ve svých znalostech a rychle doplňte mezery 
- Otestujte své studijní předpoklady (www.sokrates.cz) 
- Sestavte si rozvrh přípravy a dodržujte jej 
- Nezapomeňte na dostatek spánku 
- Před dnem D dopřejte mozku odpočinek 
 
MF DNES 9. května 2006 
 
 
 
CO STIHNETE NA POSLEDNÍ CHVÍLI 
…………..Většině zájemcům o studium na vysokých školách zbývá do zkoušek maximálně 
měsíc. Ale jsou i fakulty, u kterých přijímačky začínají už 4. května. Co se dá za pár týdnů 
v přípravě ještě dohnat? 
Pokud jste s učením ještě nezačali, máte nejvyšší čas. V tuto chvíli se můžete přihlásit do 
posledního intenzivního kurzu testů studijních předpokladů a efektivně tak využít 
nadcházející víkend. „Výuka proběhne 28. a 29.4 v Praze, Brně a Ostravě. Jedná se o dva 
celodenní 12hodinové kurzy studijních předpokladů a základů logiky, které ve svých 
přijímačkách vyžadují na většině vysokých škol,“ říká Igor Kotlán, ředitel Institutu Sokrates. 
Přihlásit se můžete on-line nebo telefonicky prostřednictvím bezplatné linky. Dvoudenní 
výuka vás vyjde na 1950 korun. Všechny nutné údaje najdete na webových stránkách 
agentury………………. 
 
MF DNES 25. dubna 2007 



 

 

NA ZAHRANIČNÍ UNIVERZITU NA VLASTNÍ PĚST 
………….Další možností, jak se dostat na zahraniční vysokou školu, je přihlásit se na ni přímo 
po ukončení středoškolského studia v České republice. 
Přihlášky lze stáhnout na jednotlivých stránkách univerzit - seznam lze nalézt na internetové 
adrese www.ucas.co.uk/instit/index.html. „K přihlášce se podobně jako v České republice 
přikládají další náležitosti. Jednou z klíčových je motivační dopis, reference od 
středoškolských vyučujících - vše pochopitelně v angličtině - a dále pak doklad o znalosti 
anglického jazyka, vysvědčení ze střední školy a doklad o úspěšném složení maturitní 
zkoušky,“ říká Linda Pchálková z Institutu vzdělávání SOKRATES (www.institut-sokrates.cz), 
kde vám rovněž poradí. Při podávání přihlášky je zapotřebí dodržet termín 15. ledna. Tedy 
například pro zahájení studia a akademickém roce 2007/2008 bylo nutno podat přihlášku 
agentuře UCAS do 15.1.2007,“ říká Lida Pchálková. 
Přímé odkazy na instituce zprostředkovávající studium v zahraničí nebo informující o 
možnostech tohoto studia naleznou zájemci na stránkách www.fakulta.cz, kde se také 
připravuje databáze zahraničních středoškolských institucí a univerzit v rámci nejžádanějších 
destinací, jako jsou Velká Británie, Německo a Francie……….. 
 
Právo 15. března 2007 
 
 
PŘIJÍMAČKY: NA VŠ POMŮŽE PŘÍPRAVKA 
……………….Nedokážete se sami donutit k učení na přijímačky? Pomocí může vedení 
zkušeného lektora. Jedním ze způsobů, jak se připravovat soustavně už od ledna či února, 
jsou přípravné kurzy pořádané vzdělávacími agenturami i samotnými fakultami. 
Přípravné kurzy na jednotlivé fakulty otevírá také Institut vzdělávání Sokrates. „Studenti se 
mohou mimo jiné hlásit do kurzů studijních předpokladů a logiky, které jsou vyžadovány při 
přijímacích zkouškách mnoha různých fakult,“ říká vedoucí oddělení péče o zákazníky Radim 
Kalabis. Zapojit se opět můžete přes internet, na bezplatné telefonní lince nebo osobně na 
pobočkách v Praze, Brně či Ostravě. Ta zároveň fungují jako konzultační střediska o vysokých 
školách a přijímačkách. Vyučuje se také v Olomouci. Ceny kurzů se podle typu a počtu hodin 
pohybují od 2650 Kč do 5900 Kč. „Lektoři, kteří výuku v kurzech vedou, jsou přímo z řad 
vysokoškolských pedagogů nebo odborníků z praxe,“ říká Radim Kalabis z Institutu 
vzdělávání Sokrates. Uchazeč, který je s vedením výuky nespokojen, se podle vzdělávacích 
společností může bránit. „Abychom měli od studentů zpětnou vazbu, dáváme jim pravidelně 
anonymní formuláře k hodnocení výuky. Tam mohou uvést své připomínky,“ popisuje 
Kalabis………………. 
 
MF DNES 2. ledna 2007 

 

 

 

 


