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Analýza výsledků Národních srovnávacích zkoušek z posledních pěti let ukázala, že slovenským 

uchazečům se daří u přijímaček na VŠ od Scio obdobně jako těm českým, v testech z matematiky 

dosahují dokonce lepších výsledků. Slovenských uchazečů každoročně přibývá vzhledem 

k celkovému počtu uchazečů o české VŠ. Pro české studenty tak představují významnou konkurenci.  

Hlavní zjištění: 

 Na české vysoké školy se v loňském akademickém roce hlásilo 11 327 slovenských uchazečů, 

kteří podali 20 379 přihlášek.  

 Celkem se o vysoké školy ucházelo 127 218 zájemců. Slováci tedy tvoří téměř 9 % všech 

uchazečů o české vysoké školy.  

 Z těchto slovenských uchazečů prošlo 3 808 v loňském roce Národními srovnávacími 

zkouškami (NSZ). Tedy více než jedna třetina (34 %).  

 Češi i Slováci dosahují obdobných výsledků v testu Obecných studijních předpokladů. V testu 

ze ZSV dosahují lepších výsledků čeští uchazeči, Slováci jsou ale lepší v matematice. 

 Nejlepší slovenští uchazeči se hlásí na právnické fakulty, přírodovědné obory a technické 

obory. Nejvíce z nich míří na technické a ekonomické obory.  

 

Kontakt pro média: 

Jáchym Vintr 

jvintr@scio.cz, 234 705 575 

Více informací na www.scio.cz/nsz.  

Do Česka míří tisíce slovenských 

uchazečů o VŠ. 

U přijímaček jsou stejně dobří jako Češi, 

v matematice dokonce lepší. 

Praha, 18. 1. 2018  

Tisková zpráva 
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Celkový počet uchazečů klesá, podíl Slováků však roste 

Celkový počet českých i slovenských uchazečů o vysoké školy v Čechách dlouhodobě klesá, což je způsobeno demografickým vývojem české i slovenské 

populace. Podíl slovenských uchazečů však roste. V akademickém roce 2016/17 podalo přihlášku ke studiu na českých VŠ celkem 127 218 uchazečů, z toho 

11 327 Slováků. To představuje 8,9 % ze všech uchazečů.  

 

Graf 1 (zdroj: MŠMT) 
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Graf 2 (zdroj: MŠMT) 
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Třetina Slováků prochází Národními srovnávacími 

zkouškami, v matematice dosahují lepších výsledků 

Národními srovnávacími zkouškami prochází 34 % všech slovenských uchazečů, kteří míří na české 

VŠ. Průměrný percentil Čechů a Slováků v testu Obecných studijních předpokladů je téměř shodný. 

Nejlepší slovenští uchazeči míří na právnické fakulty, byť jich v loňském akademickém roce bylo pouze 

méně než tři desítky. 

V testu Základů společenských věd se více daří Čechům, neboť některé otázky vyžadují znalost 

českých reálií, například politiky nebo historie. V testu z matematiky naopak v průměru dosahují 

lepších výsledků Slováci, neboť největší část z nich míří na technické a ekonomické obory. Uchazeči 

mířící na tyto obory dosahují i nejlepších výsledků v testu OSP. Řada Slováků míří i na humanitní a 

společenskovědní obory, ti však dosahují o něco nižších výsledků. 
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Graf 6 

Nejvíce Slováků míří na ekonomické a technické obory. Nejlepších výsledků v testu OSP však dosahují 

slovenští uchazeči, kteří míří na přírodovědně a právně zaměřené obory. 

 

 

Národní srovnávací zkoušky 

Národní srovnávací zkoušky (NSZ) jsou kritériem pro přijetí na vysoké školy, v loňském roce je využilo 

celkem 80 fakult v Česku a na Slovensku. NSZ sestávají z testů Obecných studijních předpokladů (OSP), 

ze Základů společenských věd, z Matematiky a dalších. Každá fakulta si sama určuje, které testy musejí 

její uchazeči splnit. Výhodou NSZ je především fakt, že v průběhu celého roku probíhá šest termínů 

testování a uchazeč se může zúčastnit i více z nich, přičemž se započítává ten nejlepší výsledek. V 

letošním roce mohou sociálně znevýhodnění uchazeči absolvovat NSZ zdarma. 

 


