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Sylabus kurzu:
OSP  max. 54 lekcí

Výchozí úroveň studentů:

● U studentů se předpokládá znalost gymnaziálního učiva práva, základů společenských věd a 
všeobecný společenskovědní přehled na úrovni maturanta.

● Znalost matematiky na úrovni 3. ročníku gymnázia výhodou.

Cílová úroveň studentů:

● Posluchač kurzu získá představu o požadavcích u přijímacích zkoušek.
● Student se seznámí s literaturou, která mu pomůže při řešení přijímacích testů. 
● Cílem kurzu je shrnout středoškolské učivo a rozšířit obzory posluchačů o nové poznatky, 

seznámit se s právní terminologií, základy společenských věd a studijními předpoklady.  
● Student získá přehled o různých možnostech řešení úloh obvykle se vyskytujících v IQ 

testech a testech obecných předpokladů ke studiu.

● Student se připraví na testy Obecných studijních předpokladů 

Obsah kurzu: příprava na test, práce s ním, strategie řešení, cvičné testy dle aktuální struktury 
OSP.

Doporučená a doplňující literatura: 

● Cvičebnice: OSP. Praha: www.scio.cz, 2017 a starší. 
● Kodrlová, I. (2007). Příprava na testy studijních předpokladů. Praha: Fragment.
● Kotlán, I. a kol. Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky; Díl 1. Verbální 

myšlení, numerické myšlení, prostorová představivost: teorie, příklady, řešení, komentář. 
Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2005.

● Testy obecných studijních předpokladů z posledních termínů, Scio, 
https://www.scio.cz/nsz/osp.asp

Témata:

● Verbální oddíl
o doplňování slov do vět
o významové vztahy
o antonyma a synonyma
o porozumění dlouhým textům

▪ vyplývá/nevyplývá/odporuje
▪ hlavní cíl textu
▪ vyhledávání informací
▪ další úlohy vztahující se k textu

o koherence textu
o práce s krátkými texty
o porovnávání textů
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● Analytický oddíl
o zpracování a vyhodnocení podmínek
o čtení z grafů a tabulek
o strategické kombinace
o přiřazování vlastností a údajů na základě sady podmínek (tzv. zebry)
o slovní úlohy
o porovnávání matematických hodnot
o verbalizace a matematizace
o fiktivní a tajné operace
o základní matematické znalosti a dovednosti

Důležité!
Lektor může u některých témat doporučit samostudium. Je tím míněno doporučení a 
upozornění na témata, jejichž studium může být užitečné při vykonávání přijímací 
zkoušky. Informačními a literárními zdroji jsou v tomto případě seznamy publikací 
uvedené v doporučené literatuře.

Test OSP má od letošního roku místo 4 oddílů 2, více viz: https://www.scio.cz/nsz/osp.asp.

https://www.scio.cz/nsz/osp.asp

