
 

 

NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY 
 
 
 
 
Co to jsou a k čemu potřebuji Národní srovnávací zkoušky? 
 
Národní srovnávací zkoušky (NSZ) jsou prostředkem, jak se dostat na vysokou školu. Na základě jedné zkoušky 
může být student přijat na některé vysoké školy v ČR. Pro řadu fakult je účast na NSZ povinná. Další školy 
přijmou uchazeče na základě dobrého výsledku NSZ nebo ho přičtou jako bonifikaci. 
Výsledek NSZ může tedy sloužit jako náhražka přijímacích zkoušek nebo jako jejich doplněk. Tzn. fakulta buď 
zcela nahradila přijímací zkoušku NSZ (nikoliv přijímací řízení) nebo umožňuje podpůrně využít výsledek NSZ, 
jako kritérium pro přijetí studenta, event. mu určitá bodová hranice navýší skóre u přijímacích zkoušek. 
Přijímací řízení na vysokých školách stále probíhá, jen obsah přijímací zkoušky se mění. 
 
Jak se na NSZ přihlásit a finanční stránka věci? 
 
Student se přihlásí ve standardním termínu do přijímacího řízení konkrétní vysoké školy (tj. zpravidla do 
28. února aktuálního roku (resp. 29. v přestupném roce)). Mimo to je nucen se přihlásit k vykonání alespoň 
jednoho termínu NSZ zpravidla z Obecných studijních předpokladů.  Na některých vysokých školách (Právnická 
fakulta UP, Právnická fakulta UK, Fakulta sociálních studií Brno apod.) i ze Základů společenských věd. Zároveň 
si musí dát pozor, aby nezapomněl, v rámci přihlašování na NSZ u Scia (www.scio.cz), zatrhnout oprávnění Scia 
předat výsledek testů fakultě. Pokud to opomene, má problém a fakulta se nedozví o jeho výsledku!  
Náklady na přijímací řízení mu tímto způsobem pochopitelně rostou. Modelový příklad – přihláška na Fakultu 
sociálních studií MU s sebou nese tyto náklady – přihláška ke studiu na vysoké škola (elektronická) poplatek 250 
Kč + přihláška k NSZ – OSP cca 400 Kč (ceny bývají aktualizovány) + přihláška k NSZ – ZSV cca 400 Kč + certifikát 
(není povinný, ale doporučuje se k prokázání výsledku) 64 Kč = CELKEM 1 114 Kč.  V případě, že student 
vykonává zkoušku opakovaně, což se doporučuje, náklady rostou. 
Zajímavý je i fakt, že veškerá „korespondence“ v rámci NSZ probíhá výhradně elektronickou cestou. Uchazeč se 
zaregistruje jako v e-shopu a dále se již přihlašuje prostřednictvím elektronického rozhraní, kde přihlašovacími 
údaji jsou jeho e-mail a heslo, které si zvolil. 
 
Průběh NSZ a jednotlivé typy testů 
 
Národní srovnávací zkoušky jsou jen „zastřešujícím“ názvem pro „dílčí“ testy. SCIO nabízí v zásadě čtyři hlavní 
typy testů – Obecné studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV), Matematiku (MAT), Přírodní 
vědy (PV) - biologie, fyzika, chemie - a dále testy z cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, 
španělština). 
 
OSP –  je zkouškou testující základní dovednosti a schopnosti, které student potřebuje pro úspěšné 
vysokoškolské studium. Nejedná se o zkoušku testující středoškolské znalosti. Při řešení úloh se vychází pouze z 
informací uvedených přímo v textu zadání. Nejde o test všeobecných znalostí (společensko-historická fakta). 
Skládá se ze tří subtestů - verbální, analytické a kvantitativní myšlení, celkem je 105 otázek, 105 minut, přičemž 
na každý z testů je 35 minut (po jeho ukončení již není možné do testu dělat změny a postupuje se k řešení 
dalšího z nich). Výsledek testu se připočítává na tzv. harmonizovaný percentil – bodovou hodnotu, která 
v průběhu finále vytváří (často v součnu s jiným testem – zpravidla ZSV) pořadí uchazeče. Test student vykoná 
v nejbližším větším městě (nabízí se výběr z 39 míst – viz. níže). 
 



 

 

 
 
ZSV – je zkouškou testující „všeobecný přehled“ uchazeče. V testu je celkem 60 úloh rozdělených do tří částí: 1. 
Společnost a jedinec (zahrnuje úlohy z oboru psychologie, sociologie, filozofie); 2. Stát a právo (zahrnuje úlohy z 
práva a politologie); 3. Hospodářství a svět (zahrnuje úlohy z ekonomie, evropské integrace a moderních dějin; 
moderní dějiny zahrnují zejména dějepisně-politické souvislosti mezinárodních vztahů po roce 1848). 
Nezaměřuje se ovšem na aktuální společensko-kulturní dění (otázky typu: Kdo je současným předsedou vlády? 
apod.). 
 
Testy NSZ z matematiky, přírodních věd a cizích jazyků mají z hlediska počtu škol, které je vyžadují, marginální 
význam. Student si volí daný obor např. jen chemii a biologii, dle požadavků konkrétní fakulty.  
 
Test samotný obsahuje vždy jednu správnou odpověď, kde si student vybírá ze čtyř až pěti možností (A-E). 
Správně zodpovězená otázka je ohodnocena jedním bodem. Pozor, za nesprávně zodpovězenou otázku se 
odečítá 0,25 bodu. Za otázku, kterou uchazeč nezodpoví vůbec, se body neodečítají. Je proto strategičtější, 
pokud student nezná odpověď, netipovat a otázku nezodpovědět.  
 
Pro studenta je podstatné, že výsledky si lze průběžně zlepšovat (pozdější horší výsledek nemění předchozí 
lepší), v kterémkoliv z šesti termínů. Nevýhodou však zůstává skutečnost, že fakulty nemusí uznávat všech šest 
termínů, proto se doporučuje, informovat se na termíny uznávané na konkrétní fakultě přímo na studijním 
oddělení konkrétní školy. 
 
 
Termíny NSZ – budou vyhlášeny v září 2017 
 

termín datum předměty 

NSZ I  OSP Z a R 

NSZ II  OSP Z a R, ZSV, Mat 

NSZ III  OSP Z a R, ZSV, Mat, Aj, Nj 

NSZ IV  OSP Z a R, ZSV, Mat, Biologie 

NSZ V  OSP Z a R, ZSV, Biologie, Aj, Nj 

NSZ VI  OSP Z a R, ZSV 

 

 
Místa konání 
 
Česká republika 
 
Brno, Břeclav, České Budějovice, Frýdek Místek, Hradec Králové, Jihlava, Kladno, Klatovy, Kolín, Liberec, 
Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov, Příbram, Strakonice, 
Svitavy, Sokolov, Šumperk, Tábor, Teplice, Ústí nad Labem, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín 
 
Slovenská republika 
 
Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Martin, Michalovce, Nitra, Poprad, Prešov, Žilina 
 
 
 


