Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Vysoké učení technické v Brně

FAKULTA PODNIKATELSKÁ

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA ON-LINE – POKYNY PRO UCHAZEČE
Přijímací zkouška do bakalářských i navazujících magisterských studijních programů vyučovaných
v českém jazyce proběhne v tomto roce on-line. Zkouška se skládá ze dvou testů – testu studijních
předpokladů a testu z anglického jazyka. Pro konání zkoušky on-line je uchazeč povinen zajistit si
potřebné technické vybavení.

1. POUČENÍ PRO ÚČASTNÍKA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Účastník je povinen vykonat přijímací řízení osobně, jeho osobní účast v přijímacím řízení je
nezastupitelná. Uchazeč je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vyvolat pochybnosti
o tom, že přijímací řízení konal osobně nebo za použití nepovolených prostředků. Přijímací řízení končí,
jakmile vyjde najevo, že se uchazeč dopustil porušení pravidel uvedených v tomto článku nebo jiného
podvodného jednání. Vyjde-li najevo v průběhu studia, že se uchazeč dopustil porušení pravidel
uvedených v tomto článku, nebo jiného podvodného jednání, bude takový student podle ustanovení §
67 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ze studia vyloučen.
Za účelem zamezení podvodného jednání a k ověření identity je uchazeč povinen prokázat se na
začátku přijímací zkoušky průkazem totožnosti, který zřetelně ukáže na kameru. FP VUT za účelem
řádné dokumentace průběhu distančního přijímacího řízení (on-line) pořídí snímek obrazovky
s osobními údaji uchazeče (dále jen „snímek“), který bude pro přijaté uchazeče využit i k jejich
ztotožnění při zápisu do studia. Se snímkem obrazovky FP VUT nakládá podle právních předpisů na
ochranu osobních údajů. Snímek uchazeče, který není přijat ke studiu, FP VUT vymaže okamžitě po
právní moci rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Snímek uchazeče, který je přijat ke studiu, FP VUT vymaže
okamžitě po zápisu přijatého uchazeče do studia.“

2. DŮLEŽITÉ TERMÍNY - BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
4. 5. 2021

V elektronické přihlášce – záložka „Termín zkoušky“ bude zveřejněn
přesný čas konání zkušebního testu. Pokud jste podal(a) přihlášky do
několika studijních programů, konáte jednu zkoušku - termín zkoušky
najdete pouze v jedné z těchto přihlášek.

7. 5. 2021

Zkušební test – je určen k otestování Vašeho technického vybavení –
průběh bude stejný jako u skutečné zkoušky, vyzkoušíte si oba testy –
test studijních předpokladů i test z anglického jazyka.

10. 5. 2021

V elektronické přihlášce – záložka „Termín zkoušky“ bude zveřejněn den
a čas konání přijímací zkoušky.

21. 5. nebo 22. 5. 2021

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – test studijních předpokladů a test z anglického
jazyka

4. 6. 2021

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení v elektronické přihlášce.
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3. TECHNICKÉ A DALŠÍ VYBAVENÍ
Počítač s připojením na internet, web kamera, mikrofon, reproduktory
•
•
•

Stolní počítač nebo notebook s obrazovkou, která má rozlišení na šířku minimálně 1 280
obrazových bodů (mobilní telefon ani tablet nejsou vhodné)
Webová kamera, mikrofon a reproduktory (není možné používat sluchátka)
Stabilní internetové připojení – minimální parametry 2 Mbps/1 Mbps Download/Upload),
které umožní souběžnou účast na videokonferenci se zapnutou kamerou a práci na internetu

Software
•
•

•

•

•

Aktualizovaný operační systém
Microsoft Teams a aktuální verze webového prohlížeče Microsoft Edge nebo Google Chrome
– v aplikaci Microsoft Teams proběhne prezence před vlastní zkouškou (předložení dokladu
totožnosti a jeho ukázání na kameru) a instruktáž k testům
Přihlášení na schůzku v MS Teams je možné prostřednictvím webového prohlížeče, nicméně
pro bezproblémový chod je důrazně doporučena aplikace MS Teams. Stažení MS Teams je
možné přes odkaz: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app
Pro přihlášení budete potřebovat účet Microsoftu, pokud ho ještě nemáte (nemáte e-mail,
který jste zadali do elektronické přihlášky, registrovaný pod účtem Microsoftu), tak to
můžete udělat na následujícím odkaze: https://signup.live.com/?lic=1
Důležité upozornění - do týmu budete zaregistrováni pomocí e-mailu, který jste zadali do
elektronické přihlášky ke studiu, jiným emailem se do MS Teams nepřihlásíte!

Vhodné pracovní místo a další náležitosti
•
•
•

Samostatná místnost, kde nebudete rušeni po dobu celé zkoušky, bez přítomnosti dalších
osob.
Pracovní stůl si ukliďte, dejte z dosahu všechny nepovolené pomůcky (není povolena
kalkulačka, mobilní telefon, tablet, matematické tabulky, slovníky, mapy apod.).
Na pracovní stůl si kromě počítače připravte čisté archy papíru A4 na výpočty, psací potřeby a
platný doklad totožnosti s aktuální fotografií (občanský průkaz nebo řidičský průkaz,
cestovní pas nebo průkaz o povolení k pobytu v ČR).

4. ZÁSADY ON-LINE ZKOUŠKY
V průběhu přijímací zkoušky se vyvarujte jakéhokoli jednání, které by mohlo vyvolat pochybnosti o
regulérnosti konání zkoušky (viz část 1. „Poučení pro účastníka přijímacího řízení“):
•
•

Během zkoušky je zakázáno mluvit - sám se sebou ani s jinou osobou, jiná osoba nesmí být
přítomna v místnosti.
Je zakázáno používat další myš, klávesnici či jiné periferní zařízení, je zakázáno používat více
aktivních monitorů a přenášet obraz.
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•

•
•
•
•
•
•

Je zakázáno opustit zorné pole webové kamery a opouštět místnost. Kdykoli v průběhu testu
můžete být dozorující osobou vyzváni k zaměření kamery jiným směrem. Jste povinni této
výzvě bez prodlení vyhovět.
Kameru si nastavte tak, aby zabírala Váš obličej při pohledu na monitor i při psaní poznámek a
provádění výpočtů na připravený papír.
Je zakázáno používat sluchátka.
Je zakázáno jakýmkoli způsobem pořizovat kopie obsahu testových úloh.
Mobilní telefon musí být umístěn mimo dosah, musí mít vypnuté vyzvánění i vibrace.
Je zakázáno používat kalkulačku, mobil, tablet, matematické tabulky, slovníky, mapy a další
obdobné pomůcky.
V počítači můžete mít otevřená pouze okna internetového prohlížeče (s elektronickou
přihláškou, MS Teams a testem).

5. INFORMACE O TESTECH
Test studijních předpokladů trvá 30 minut, obsahuje 25 úloh s pěti alternativami odpovědí, z nichž
právě jediná je správná. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a
za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100.
Test z anglického jazyka trvá 15 minut a obsahuje 25 úloh se čtyřmi alternativami odpovědí, z nichž
právě jediná je správná. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď
žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25.
•
•
•

•

V obou testech je každá úloha zobrazena pouze jedenkrát s nabídkou alternativ odpovědí.
Úlohy budou zobrazeny vždy po jedné na stránce, po zodpovězení nebo použití tlačítka „Další
stránka“ se zobrazí následující úloha.
K úlohám se nelze vracet a opravovat odpovědi. Změna odpovědi je možná pouze u aktuálně
zobrazené úlohy kliknutím na odpověď, úplné zrušení odpovědi je možné kliknutím na „Zrušit
mou volbu“.
Jsou zobrazeny informace o počtu úloh a o zbývajícím čase.

Hodnocení přijímací zkoušky – přijímací zkouška je hodnocena klasifikačním stupněm „prospěl“,
jestliže uchazeč dosáhl alespoň 30 bodů z testu studijních předpokladů a současně dosáhl alespoň 8
bodů z testu z jazyka.
Získání minimálního počtu 38 bodů pro klasifikaci „prospěl“ nemusí automaticky znamenat přijetí ke
studiu. Počet bodů nutných pro přijetí ke studiu bude stanoven na základě pořadí uchazečů, kteří
prospěli u přijímací zkoušky, podle dosaženého celkového počtu bodů a počtu studentů, které fakulta
může přijmout ke studiu.
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6. POKYNY PRO ZKUŠEBNÍ TEST (7. 5. 2021) I PRO PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKU (21. 5. NEBO 22. 5. 2021)
V pátek 7. 5. 2021 proběhne zkušební test k prověření funkčnosti technického vybavení a procesu
přijímací zkoušky. Průběh bude stejný jako u vlastní přijímací zkoušky (prezence, kontrola totožnosti,
test studijních předpokladů a test z anglického jazyka). Zkušebním testem můžete vyzkoušet svůj
počítač, připojení k internetu, nastavení MS Teams, zobrazení testů. Zkušební test bude vyhodnocen.
Účast na zkušebním testu uchazečům doporučujeme. Můžete si tak vše vyzkoušet „nanečisto“ a
vyhnout se technickým problémům při vlastní přijímací zkoušce.
Konkrétní čas konání najdete v elektronické přihlášce v záložce „Termín zkoušky“ – v případě
zkušebního testu nejpozději 4. 5. 2021, konkrétní den a čas konání přijímací zkoušky bude zveřejněn
10. 5. 2021.
Pokud máte podáno více přihlášek, konáte přijímací zkoušku pouze jednou, do zkušebního testu i
k přijímací zkoušce budete zařazeni pouze jednou z podaných přihlášek.
•

•

•
•

•
•

Nejpozději jeden den před zkouškou Vám ve zvláštním e-mailu přijde pozvánka na schůzku v
týmu v MS Teams. Přihlásit se můžete přes nainstalovanou aplikaci MS Teams – viz tyto pokyny
část 3. „Technické vybavení – Software“.
Odkaz na test najdete v elektronické přihlášce (záložka „Termín zkoušky“). Uživatelským
jménem i heslem pro vstup do testu je klíč přihlášky (skládá se z 10 číslic a 4 písmen), najdete
ho v detailu elektronické přihlášky, kterou jste zařazeni do zkušebního testu nebo do přijímací
zkoušky (v této přihlášce máte v záložce „Termín zkoušky“ den a čas zkoušky). Písmena z klíče
přihlášky, pište jako malá písmena.
Po celou dobu konání zkoušky je nutné mít deaktivované filtry pozadí (není přípustné
rozmazané pozadí ani obrázek).
Přihlášením do schůzky se dostanete do předsálí MS Teams, kde vyčkáte na vpuštění do hlavní
místnosti videokonference. Vpouštění z předsálí a provedení kontroly totožnosti (předložení
dokladu totožnosti na kameru) bude prováděno jednotlivě a bude proto časově náročnější,
nepropadejte panice.
Po ukončení prezence budete seznámeni s instrukcemi k testům a dozorující osoba vyzve
k otevření odkazu na testy – v elektronické přihlášce.
Na schůzce v MS Teams musíte být přítomni až do jejího ukončení dozorující osobou (tzn. po
skončení obou testů), není možné schůzku v průběhu opustit.

Časový průběh
Prezence v MS Teams

60 minut

Instruktáž k testům

5 minut

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

30 minut

Přestávka

15 minut - během přestávky se můžete vzdálit od počítače, po
návratu můžete být vyzváni znovu k Vaší prezenci předložením
dokladu totožnosti
15 minut

TEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA
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Ukončení zkoušky

Zobrazení výsledků testů

Po uplynutí času pro vypracování obou testů bude přijímací
zkouška ukončena dozorující osobou v MS Teams a ukončena
schůzka. Po vydání tohoto pokynu můžete opustit schůzku.
Bodové hodnocení bude zobrazeno ihned po ukončení testů.

7. ŘEŠENÍ NEOČEKÁVANÝCH SITUACÍ BĚHEM TESTU
Neočekávaný pád prohlížeče s testem
Spusťte znovu prohlížeč a klikněte na odkaz s testem, test se otevře na poslední řešené úloze.
Opakované pády prohlížeče mohou být považovány za důvod pro ukončení zkoušky. V případě tří nebo
více pádů prohlížeče pište na e-mail studijni@fbm.vutbr.cz – uveďte číslo telefonu pro případný rychlý
kontakt.
Neočekávaný pád MS Teams
Ihned se znovu připojte do schůzky – odkaz v pozvánce na schůzku v e-mailu.
Opakované výpadky videospojení
Opakované technické problémy se spojením na straně uchazeče mohou být považovány za důvod pro
ukončení zkoušky. Neprodleně pište na e-mail: studijni@fbm.vutbr.cz – uveďte číslo telefonu pro
případný rychlý kontakt.
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