Dohledový benchmark č. 4/2019
Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek podle zákona
č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

1. Relevantní právní úprava


Předpis


Ustanovení




Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen
„zákon“),
vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci
pojištění (dále jen „vyhláška“).
Zejm. § 2, § 56-58, § 60-63 zákona.
§ 2, § 3, § 8-10 vyhlášky.

2. Účel

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) v tomto dokumentu podává výklad akreditovaným
osobám podle § 61 zákona za účelem stanovení způsobu generování testů pro pořádání
odborných zkoušek podle § 58 zákona.

3. Požadavky na generování testů vyplývající z vyhlášky

a) skupiny odbornosti (§ 2 písm. o) zákona a § 8 vyhlášky)
(1) Odborné znalosti zkoušeného jsou ověřovány vždy pro příslušnou skupinu odbornosti,
pro kterou má zkoušený zájem získat osvědčení o úspěšném vykonání odborné
zkoušky podle zákona. Skupiny odbornosti, pro něž lze získat osvědčení o vykonání
odborné zkoušky v rozsahu dle tohoto Dohledového benchmarku, jsou následující:


distribuce životního pojištění
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distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než
drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního
motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu



distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o)
bodě 4 nebo 5 zákona



distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka,
s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 zákona



distribuce pojištění velkých pojistných rizik

(2) Rozsah odborných znalostí podle jednotlivých skupin odbornosti pro distribuci
pojištění je stanoven v Příloze vyhlášky.
(3) Ověřování odborných znalostí a dovedností zkoušeného pro jednotlivé skupiny
odbornosti se realizuje prostřednictvím 9 různých typů zkoušek podle § 8 vyhlášky
(označené římskými číslicemi I až IX):


Zkouška I: Distribuce životního pojištění (podle § 8 odst. 2 vyhlášky)



Zkouška II: Distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích
jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu
pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (podle
§ 8 odst. 1 vyhlášky)



Zkouška III: Distribuce neživotního občanského pojištění (podle § 8 odst. 2
vyhlášky)



Zkouška IV: Distribuce pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka
(podle § 8 odst. 3 vyhlášky)



Zkouška V: Distribuce pojištění velkých pojistných rizik (podle § 8 odst. 4
vyhlášky)



Zkouška VI: Kombinace Zkoušky I a II (podle § 8 odst. 5 vyhlášky)



Zkouška VII: Kombinace Zkoušky I a III (podle § 8 odst. 6 vyhlášky)



Zkouška VIII: Kombinace Zkoušky I a IV (podle § 8 odst. 6 vyhlášky)



Zkouška IX: Kombinace Zkoušky I a V (podle § 8 odst. 6 vyhlášky)

(4) Zároveň platí, že osvědčením o úspěšném vykonání Zkoušky V se prokazují také
odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti zahrnuté ve Zkouškách II až IV.
Osvědčením o úspěšném vykonání Zkoušky IV se prokazují také odborné znalosti a
dovednosti pro skupiny odbornosti zahrnuté ve Zkouškách II a III. Osvědčením o
úspěšném vykonání Zkoušky III se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro
skupiny odbornosti zahrnuté ve Zkoušce II.
(5) Pro každou z devíti typů Zkoušek se vyžaduje adekvátní znalost základních odborných
znalostí týkajících se obecně finančního trhu a oblasti pojišťovnictví, a to v rozsahu
vyplývajícím z Přílohy vyhlášky (označené římskou číslicí I.), jenž je současně
vymezen jako okruh A dle Přílohy Dohledového benchmarku („Společné tematické
oblasti potřebných odborných znalostí“).
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b) Počet zkouškových otázek v testu podle jednotlivých skupin odbornosti (§ 3 a § 8
vyhlášky)
(1) Zkouška I: Zkoušenému je u odborné zkoušky položeno celkem 52 zkouškových
otázek a 3 případové studie; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek
zaměřených na prokázání dovedností podle § 3 vyhlášky. Test trvá celkem 120 minut.
(2) Zkouška II: Zkoušenému je u odborné zkoušky položeno celkem 40 zkouškových
otázek a 2 případové studie; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek
zaměřených na prokázání dovedností podle § 3 vyhlášky. Test trvá celkem 90 minut.
(3) Zkouška III: Zkoušenému je u odborné zkoušky položeno celkem 52 zkouškových
otázek a 3 případové studie; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek
zaměřených na prokázání dovedností podle § 3 vyhlášky. Test trvá celkem 120 minut.
(4) Zkouška IV: Zkoušenému je u odborné zkoušky položeno celkem 60 zkouškových
otázek a 3 případové studie; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek
zaměřených na prokázání dovedností podle § 3 vyhlášky. Test trvá celkem 135 minut.
(5) Zkouška V: Zkoušenému je u odborné zkoušky položeno celkem 72 zkouškových
otázek a 3 případové studie; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek
zaměřených na prokázání dovedností podle § 3 vyhlášky. Test trvá celkem 150 minut.
(6) Zkouška VI: Zkoušenému je u odborné zkoušky položeno celkem 60 zkouškových
otázek (z toho 28 ze Zkoušky I a 32 ze Zkoušky II) a 3 případové studie (z toho 2 ze
Zkoušky I a 1 ze Zkoušky II); v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek
zaměřených na prokázání dovedností podle § 3 vyhlášky. Test trvá celkem 135 minut.
(7) Zkouška VII: Zkoušenému je u odborné zkoušky položeno celkem 80 zkouškových
otázek (z toho 28 ze Zkoušky I a 52 ze Zkoušky III) a 4 případové studie (z toho 2 ze
Zkoušky I a 2 ze Zkoušky III); v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek
zaměřených na prokázání dovedností podle § 3 vyhlášky. Test trvá celkem 180 minut.
(8) Zkouška VIII: Zkoušenému je u odborné zkoušky položeno celkem 80 zkouškových
otázek (z toho 28 ze Zkoušky I a 52 ze Zkoušky IV) a 4 případové studie (z toho 2 ze
Zkoušky I a 2 ze Zkoušky IV); v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek
zaměřených na prokázání dovedností podle § 3 vyhlášky. Test trvá celkem 180 minut.
(9) Zkouška IX: Zkoušenému je u odborné zkoušky položeno celkem 80 zkouškových
otázek (z toho 28 ze Zkoušky I a 52 ze Zkoušky V) a 4 případové studie (z toho 2 ze
Zkoušky I a 2 ze Zkoušky V); v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek
zaměřených na prokázání dovedností podle § 3 vyhlášky. Test trvá celkem 180 minut.
c) Typy zkouškových otázek (§ 9 vyhlášky)
(1) Každý jednotlivý test obsahuje jak otázky s jednou správnou odpovědí (75 %), tak
otázky s více správnými odpověďmi (25 %).
(2) Další částí testu jsou případové studie, jejichž jednotlivé podotázky mají vždy jen
jednu správnou odpověď.
(3) Zastoupení jednotlivých typů otázek v testu podle skupin odbornosti a limity pro
úspěšné složení odborné zkoušky vyplývá z následující tabulky:
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60 % bodů

60 % bodů

CELKEM BODŮ ZA TEST

CELKOVÝ POČET
OTÁZEK V TESTU

POČET OTÁZEK
K PŘÍPADOVÝM
STUDIÍM (2 BODY)

POČET PŘÍPADOVÝCH
STUDIÍ

POČET OTÁZEK S VÍCE
SPRÁVNÝMI
ODPOVĚĎMI (2 BODY)

POČET OTÁZEK
S JEDNOU SPRÁVNOU
ODPOVĚDÍ (1 BOD)

POČET OTÁZEK ZNALOSTI

TYP ZKOUŠKY
Minimální
požadovaná
úspěšnost pro
složení
odborné
zkoušky

75 % bodů

Zkouška I

52

39

13

3

15

67

95

Zkouška II

40

30

10

2

10

50

70

Zkouška III

52

39

13

3

15

67

95

Zkouška IV

60

45

15

3

15

75

105

Zkouška V

72

54

18

3

15

87

120

Zkouška VI

60

45

15

3

15

75

105

Zkouška VII

80

60

20

4

20

100

140

Zkouška VIII

80

60

20

4

20

100

140

Zkouška IX

80

60

20

4

20

100

140

d) Generování testů
Akreditovaná osoba vygeneruje jednotlivé zkušební varianty nejdříve v den konání
odborné zkoušky, a to krátce před konáním samotné odborné zkoušky, aby bylo
maximálně zajištěno utajení jednotlivých zkušebních variant. Pořadí správných odpovědí
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u jednotlivých zkouškových otázek se pro každou zkušební variantu stanoví odlišně.
Každý zkoušený obdrží vlastní zkušební variantu1 (viz § 10 odst. 3 vyhlášky).
4. Struktura testu a zastoupení tematických oblastí v testu

(1) Jednotlivé typy zkouškových otázek musí být jasně odlišeny. Je vhodné, aby se
vyskytovaly po blocích, tzn., aby 1. část testu obsahovala např. zkouškové otázky
s jednou správnou odpovědí, 2. část testu obsahovala zkouškové otázky s více
správnými odpověďmi a 3. část testu byla věnována případovým studiím. V úvodu
každé části testu je zkoušený upozorněn na konkrétní typ otázek, které jsou v příslušné
části testu obsaženy.
(2) Za účelem jednotného přístupu ke generování testů a srovnatelnosti zkoušek
u jednotlivých akreditovaných osob ČNB vymezuje zastoupení otázek v testu. Cílem
požadavků na generování testů je rovněž zabezpečení rovnoměrného a vyváženého
zastoupení tematických oblastí podle Přílohy k vyhlášce v testu. Zastoupení otázek
v testu je vymezeno v příloze tohoto souboru.
5. Postup akreditované osoby v případě odvolání zkoušeného proti nesprávně formulované
otázce

Pokud akreditovaná osoba v rámci přezkoumání při odvolání vyhodnotí některou
otázku jako chybně položenou nebo chybně stanovenou odpověď na ni, může
akreditovaná osoba vyhovět odvolání tak, že odpověď zkoušeného uzná za správnou,
i když v zadání bude uvedena odpověď jiná (to samé platí i v případě nesouladu
odpovědi označené ČNB za správnou s platnou právní úpravou); akreditovaná osoba
by měla bez zbytečného odkladu o chybovosti otázky informovat ČNB.
6. Aktualizace zkouškových otázek

V souladu s § 10 vyhlášky ČNB zašle soubor zkouškových otázek se správnými
odpověďmi akreditovaným osobám pomocí datové schránky pokaždé, kdy došlo
k jeho změně. Soubor aktuálně platných otázek ČNB uveřejní na svých internetových
stránkách. Pro snazší identifikaci provedených změn bude každé změněné otázce
v jejím jedinečném označení přiřazena nová verze. Soubor zkouškových otázek se
aktualizuje alespoň jednou za každý rok.

Datum: 13. 8. 2019

1

Je nezbytné zajistit, aby žádné dva testy vygenerované jednou akreditovanou osobou nebyly totožné (viz
odůvodnění vyhlášky k § 10).
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Příloha
1. Vymezení pojmů

Pro účely této Přílohy se rozumí
a) zákonem zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění,
b) vyhláškou vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění,
c) odbornou zkouškou zkouška podle § 58 zákona ve spojení s § 8 vyhlášky (zkouška IIX viz výše),
d) okruhem tematické okruhy označené písmeny A až F (viz tabulka pod bodem 3. této
Přílohy), do nichž je soubor otázek rozdělen (v Příloze vyhlášky je pro ně používáno
označení římskými číslicemi I. až VI.). Každý okruh se dále člení na příslušné oblasti.
e) oblastí tematické kategorie podle Přílohy k vyhlášce označené písm. a) až e). Každá
oblast je rozdělena na tematické kategorie (označené arabskou číslicí), která se může
dále členit na tematické podkategorie (označené arabskou číslicí).
f) kategorií tematické podmnožiny oblastí. Kategorie je označena arabskými číslicemi,
z nichž některé se dále dělí na tematické podkategorie (označené arabskou číslicí),
g) základní kategorií kategorie nebo podkategorie, které se již nedělí na další
podkategorie; otázky jsou zařazeny pouze do základních kategorií, přičemž každá
otázka je zařazena vždy do jedné základní kategorie,
2. Pravidla pro losování zkouškových otázek a případových studií do testů odborných zkoušek
podle § 8 vyhlášky

Náhodný výběr zkouškových otázek a případových studií do testů jednotlivých odborných
zkoušek probíhá způsobem uvedeným v bodě 4 této Přílohy.
3. Přehled oblastí, základních kategorií a okruhů otázek
Okruh

Základní
kategorie

Oblasti, kategorie a podkategorie podle Přílohy k vyhlášce
I. Společné tematické oblasti potřebných odborných znalostí:
a) odborné minimum o finančním trhu
1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam
2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem
a likviditou)
3. základy finanční matematiky
4. principy kalkulace pojistného
b) struktura, subjekty a fungování pojišťovnictví
1. pojistný trh, jeho definice, úloha a význam

A
A

ANO

A

ANO

A
A
A
A

ANO
ANO

A

ANO

2. principy pojištění a zajištění, charakteristika životního a neživotního pojištění podle
zákona o pojišťovnictví, povinná pojištění

A

ANO

3. charakteristika soukromoprávní úpravy pojištění (zejména pojištění jako závazek,
pojistný zájem, obnosové a škodové pojištění, pojistka, základní práva a povinnosti
pojistitele a pojistníka, vznik, trvání a zánik pojištění, promlčení)

A
A

ANO
ANO

ANO

4. pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé
5. činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí
-1-

A
A

ANO
ANO

6. horní hranice pojistného plnění (pojistná částka, limit pojistného plnění), spoluúčast
7. základní pojmy v pojišťovnictví a v pojištění

A

ANO

8. pravidla jednání se zákazníky podle zákona, přímo použitelných předpisů Evropské
unie a podle občanského zákoníku

A

ANO

9. základy souvisejících předpisů z oblasti občanského práva, obchodního práva a
práva na ochranu spotřebitele

B
B

ANO

B
B

ANO

B

ANO

B

ANO

B
B
B
B

ANO
ANO
ANO
ANO

B

ANO

B
B
B

ANO
ANO
ANO

B

ANO

B
B
B
B
B
B

ANO

B

ANO

B
B

ANO

B

ANO

B
B
B

ANO
ANO

ANO
ANO

II. Tematické oblasti pro distribuci životního pojištění:
a) regulace distribuce životního pojištění
1. právní předpisy z oblasti distribuce životního pojištění [zejména občanský zákoník,
zákon, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu
2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových
investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou]
b) principy a fungování životního pojištění a jeho produktů
1. členění životního pojištění (rizikové životní pojištění, kapitálové životní pojištění,
investiční životní pojištění atd.)
2. podmínky vzniku, trvání a zániku životního pojištění
3. pojistná nebezpečí (smrt, dožití, invalidita, změna osobního postavení, úraz a
nemoc, jde-li o doplňkové pojištění)
4. typy výluk
5. zkoumání zdravotního stavu
6. společné znaky pojištění osob
7. náklady u životního pojištění (pojistné a jiné platby placené zákazníkem)
8. technická úroková míra, kapitálová hodnota, odkupné, rizikové pojistné, netto a
brutto pojistné
9. nároky z životního pojištění
10. pojistné plnění z životního pojištění
11. vztah životního a neživotního pojištění
12. alternativní produkty k rezervotvornému pojištění (doplňkové penzijní spoření,
kolektivní investování)
13. daňové aspekty životního pojištění
c) investice a související rizika
1. investiční nástroje
1.1 druhy a vlastnosti, pojem cenného papíru a rozdělení cenných papírů
2. dluhopisy
2.1 pojem dluhopisu
2.2 druhy dluhopisů (státní, komunální, korporátní, hypoteční zástavní list, prioritní,
vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné nebo
zaknihované)
3. akcie
3.1 pojem akcie
3.2 charakteristika akcií, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele),
podoba (listinné a zaknihované)
4. deriváty
4.1 pojem derivátu, druhy
4.2 užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky
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B

ANO

B
B
B
B

ANO

B

ANO

B

ANO

ANO

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

6. rizika investičních nástrojů
7. investiční strategie
7.1 základní investiční strategie
8. investiční fondy
8.1 investiční fondy (otevřené a uzavřené, s právní osobností, podílové fondy,
standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů)
8.2 investiční strategie, rizikový profil investičního fondu, způsob rozdělení výnosu
III. Tematické oblasti pro distribuci pojištění motorových vozidel:
a) regulace distribuce pojištění motorových vozidel

C
C

5. základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů
(například nástroje peněžního trhu)

ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

1. právní předpisy z oblasti distribuce pojištění motorových vozidel [zejména občanský
zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se kterým se doplňuje nebo provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/97]
b) principy a fungování pojištění motorových vozidel
1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel
2. společné znaky pojištění motorových vozidel
3. typy výluk
4. Česká kancelář pojistitelů
5. garanční fond
6. zelená karta
7. záznam o nehodě
8. totální a parciální škoda
9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres)
10. nároky z pojištění motorových vozidel
11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel
12. bonus, malus
13. asistence
14. havarijní pojištění
15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel
17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel
18. připojištění úrazu
IV. Tematické oblasti pro distribuci neživotního občanského pojištění:
a) regulace distribuce neživotního občanského pojištění
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1. právní předpisy z oblasti distribuce neživotního občanského pojištění [zejména
občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97]
c) principy a fungování neživotního občanského pojištění
1. členění pojištění majetku
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V. Tematické oblasti pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů:
a) regulace distribuce neživotního pojištění podnikatelů
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2. podmínky vzniku a zániku neživotního občanského pojištění
3. společné znaky pojištění majetku
4. typy výluk
5. pojištění nemovité věci
6. pojištění domácnosti
7. pojištění právní ochrany
8. všeobecné pojištění odpovědnosti (pojištění občanské odpovědnosti)
9. úrazové pojištění
10. pojištění nemoci
11. pojistná nebezpečí v neživotním občanském pojištění
12. asistence
13. připojištění (např. cestovní pojištění a s ním spojené asistenční služby)
14. nároky z neživotního občanského pojištění
15. pojistné plnění z neživotního občanského pojištění
16. vztah neživotního občanského pojištění a životního pojištění
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1. právní předpisy z oblasti distribuce neživotního pojištění podnikatelů [zejména
občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97]
d) principy a fungování neživotního pojištění podnikatelů
1. podmínky vzniku a zániku neživotního pojištění podnikatelů
2. zhodnocení rizika
3. základy oceňování majetku
4. základy účetnictví podniku
5. kategorie pojistných nebezpečí
6. pojištění majetku
7. pojištění odpovědnosti za újmu související s podnikáním
8. pojištění profesní odpovědnosti
9. pojištění škod na dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech
10. pojištění úvěru
11. pojištění záruky
12. pojištění finančních ztrát
13. zemědělská pojištění
14. pojištění právní ochrany z neživotního pojištění podnikatelů
15. nároky z neživotního pojištění podnikatelů
16. pojistné plnění z neživotního pojištění podnikatelů
VI. Tematické oblasti distribuce pojištění velkých pojistných rizik:
a) regulace distribuce pojištění velkých pojistných rizik
1. právní předpisy z oblasti distribuce velkých pojistných rizik [zejména občanský
zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97]
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e) principy a fungování pojištění velkých pojistných rizik
1. podmínky vzniku a zániku pojištění velkých pojistných rizik
2. právní postavení pojišťovacího zprostředkovatele a zákazníka
3. definice velkých pojistných rizik
4. detailní riziková analýza
5. návrh pojistného programu
6. analýza konkurenčních produktů
7. individuální nastavení podmínek pojištění
8. principy tvorby technických rezerv
9. škody na drážních vozidlech
10. škody na leteckých dopravních prostředcích
11. škody na plavidlech
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12. pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na
použitý dopravní prostředek
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13. pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého
dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce
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14. pojištění z odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití říčního,
průplavového, jezerního nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce
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15. soupojištění
16. nároky z pojištění velkých pojistných rizik
17. pojistné plnění z pojištění velkých pojistných rizik

Poznámka: Uvedená tabulka zachycuje pouze specifické oblasti pro daný okruh.
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4. Pravidla losování pro jednotlivé zkoušky
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Legenda:
Znalostní otázky celkem

celkový počet otázek (vč. otázek Single a Multi, kromě případových studií) v jednotlivých Zkouškách

Otázky Single

počet zkouškových otázek vždy jen s jednou správnou odpovědí v jednotlivých Zkouškách

Otázky Multi

počet zkouškových otázek s jednou nebo více správnými odpověďmi v jednotlivých Zkouškách

Případové studie

počet komplexních otázek s jednotným zadáním, v každé je obsaženo pět zkouškových otázek, jejichž jednotlivé podotázky mají vždy jen
jednu správnou odpověď, v jednotlivých Zkouškách

Okruh

viz výše

Oblast

viz výše

Počet základních kategorií

počet základních kategorií v každé oblasti

Otázky Single

počet Otázek Single v jednotlivých oblastech

Kat Min

minimální počet Otázek Single/Multi vygenerovaných do testu z každé jednotlivé základní kategorie v oblasti

Kat Max

maximální počet Otázek Single/Multi vygenerovaných do testu z každé jednotlivé základní kategorie v oblasti

Otázek Multi

počet Otázek Multi v jednotlivých oblastech

Případové studie

počet případových studií vygenerovaných do testu z jednotlivých okruhů
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