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1. Studijní program N6731 Sociální politika a sociální práce 
 
Studijní obor: 6731T014 Sociální práce s poradenským zaměřením – navazující-
prezenční 
 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 
správné řešení):   viz příloha -  test Sociální práce s poradenským zaměřením 

 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
          Test obsahoval 100 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 
Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 
přijetí bylo dosažení 60 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  83 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 66 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 22 

 
 

 
2. Studijní program N6731 Sociální politika a sociální práce 

 
Studijní obor: 6731T014 Sociální práce s poradenským zaměřením – navazující-
kombinovaná 

 
Forma přijímací zkoušky: písemná.  
Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 
správné řešení):   viz příloha -  test Sociální práce s poradenským zaměřením 

 
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 
části: 
          Test obsahoval 100 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 
Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 
přijetí bylo dosažení 65 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 
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 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  190 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 61 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 26 
Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=48; d2=51; d3=55; d4=58; d5=59; d6=63; d7=66; 
d8=71; d9=79  

 
 

 
 
Ostrava  24. 6. 2009  
 
Zpracoval: PhDr. Petr Saforek 
 
Za správnost odpovídá: PhDr. Anna Schneiderová, CSc. 



id 

otázky

id 

odpovědi

101 Pro koho nejsou určeny Domovy se zvláštním režimem?
101_401 pro osoby se sníženo usoběstačností v důsledku stařecké demence
101_402 pro osoby se sníženou soběstačností v důsledku Alzheimerovy choroby
101_403 pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu závislosti na návykových látkách
101_404 pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení x

102 První psychologická laboratoř, na jejímž počátku stál Wilhelm Wundt a jeho spolupracovníci, byla založena:
102_405 v Berlíně
102_406 v Lipsku x

102_407 ve Würzburgu
102_408 v Baltimore

103 Zakladatel behaviorismu J. B. Watson podnítil celou řadu psychologů. Z následujících vědců však behaviorismus odmítal:
103_409 A. H. Maslow x

103_410 J. Dollard
103_411 E. C. Tolman
103_412 B. F. Skinner

104
Ernst Kretschmer ve své konstituční typologii přiřadil každému typu určitý temperament. Vizkóznímu temperamentu odpovídají charakteristiky:

104_413 uzavřenost, bohatší vnitřní život
104_414 střídání protikladných nálad, společenská bezprostřednost
104_415 pomalost, houževnatost x

104_416 labilita, zranitelnost

105 Teorie „Big Five“ charakterizuje strukturu osobnosti v pěti dimenzích. Nepatří k nim dimenze:
105_417 přívětivost
105_418 svědomitost
105_419 otevřenost zkušenostem
105_420 dynamičnost x

106 Pojem retroaktivní transfer vyjadřuje skutečnost, že:
106_421 to, co již známe, usnadňuje nebo ztěžuje učení něčemu novému



106_422 to, co je nově osvojováno, ovlivňuje to, co jsme se naučili dříve x

106_423 to, co již známe, znemožňuje učení něčemu novému
106_424 to, co je nově osvojováno, narušuje, co jsme se naučili dříve

107

E. H. Erikson označil jedno vývojové stádium člověka konfliktem „generativita versus stagnace“. Co je příznačné pro toto období, zvítězí-li pozitivní 
tendence?

107_425 založení rodiny, výchova další generace x

107_426 získání identity a vědomí svého Já
107_427 smíření se s uplynulým životem, rekapitulace
107_428 ujasnění sociální role a pozice

108 Pojem „anomie“ zavedl do sociologie:
108_429 Herbert Spencer
108_430 Lester Frank Ward
108_431 Émile Durkheim x

108_432 Karl H. Frank

109 Rozlišení funkcí na manifestní a latentní zavedl :
109_433 Pitirim Sorokin
109_434 Robert K. Merton x

109_435 Talcot Parsons
109_436 Claude Lévi-Strauss

110 Pojmy "mechanická solidarita" a "organická solidarita" jsou součástmi pojmového aparátu sociologie:
110_437 Ulricha Becka
110_438 Emile Durkheima x

110_439 Roberta K. Mertona
110_440 Jana Kellera

111 Koncepci teorií středního dosahu do sociologie zavedl:
111_441 Talcott Parsons
111_442 Alfred Schutz
111_443 Robert K. Merton x

111_444 Charles W. Mills

112 Za zakladatele funkcionálního strukturalismu je považován:



112_445 Ch. W. Mills
112_446 R. Dahrendorf
112_447 T. Parsons x

112_448 L. Coser

113 Pojmy „porozumění“ a „ideální typ“ jsou ústředními pojmy sociologie:
113_449 A. Touraine
113_450 H. Spencera
113_451 L. Warda
113_452 M. Webera x

114 Thomasův teorém „definice situace“ zní:
114_453 každá definovaná situace je reálná
114_454 situace definovaná jako reálná se stává reálnou ve svých důsledcích x

114_455 některé situace definované jako reálné jsou nereálné
114_456 situace definovaná jako reálná má vždy negativní důsledek

115 Autorem konceptu "hegemonie" je:
115_457 Karel Marx
115_458 Daniel Bell
115_459 Antonio Gramsci x

115_460 Jürgen Habermas

116 Mechanismy, jež zajišťují řád a stabilitu společnosti, souhrnně označujeme jako:
116_461 policejní kontrola
116_462 politická kontrola
116_463 sociální kontrola x

116_464 soudní kontrola

117 Tzv. relativistická koncepce sociální deviace zastává názor, že:
117_465 některé projevy chování a někteří jedinci jsou inherentně deviantní
117_466 některé projevy chování a část jedinců jsou inherentně deviantní
117_467 žádný projev chování ani jedinec není inherentně deviantní x

117_468 některé projevy chování jsou inherentně deviantní

118 Vyberte, který termín mezi ostatní významově nepatří:



118_469 modus
118_470 aritmetický průměr
118_471 směrodatná odchylka
118_472 procento x

119 Který typ vzorku reprezentuje všechny známé i neznámé vlastnosti populace (základního souboru):
119_473 náhodný vzorek x

119_474 nahodilý vzorek
119_475 kvótní vzorek
119_476 záměrný vzorek

120 Pro analýzu nominálních znaků nemůžeme použít:
120_477 absolutní a relativní četnosti
120_478 modus
120_479 procenta
120_480 směrodatnou odchylku x

121 Uveďte na jaké stupnici jsou měřeny známky ve škole:
121_481 nominální
121_482 pořadové x

121_483 intervalové
121_484 poměrové

122 Pomocí Spearmanova korelačního koeficientu měříme:
122_485 jak těsně spolu souvisí dva pořadové znaky x

122_486 statistickou významnost rozdílů mezi dvěma znaky pořadové stupnice
122_487 statistikou závislost mezi kvalitativními znaky
122_488 statistickou závislost i nezávislost mezi proměnnými

123 Zakladatelem transakční analýzy jako jedné z teorií, která se využívá v sociální práci, je:
123_489 V. E. Frankl
123_490 E. Berne x

123_491 V. Satirová
123_492 G. H. Mead

124 Synonymem rodinné koheze je:



124_493 rodinné spojenectví
124_494 rodinná autonomie
124_495 rodinná soudržnost x

124_496 odstředivá rodinná síla

125 Sociálně-právní ochrana je zacílená na:
125_497 ochranu práva dítěte, jeho příznivý vývoj, řádnou výchovu a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny x

125_498 ochranu sociálních a právních zájmů sociálních pracovníků působících na obecních a krajských úřadech
125_499 dysfunkční a afunkční rodiny a působení směřující k odebrání dětí z těchto rodin
125_500 ochranu materiálních i nemateriálních zájmů všech členů rodiny a zajištění přijatelné životní úrovně prostřednictvím finančních i věcných dávek

126 Evidenci dětí, na které se vztahuje ochrana podle zákona č. 359/1999 Sb o sociálně-právní ochraně, vede:
126_501 obecní úřad x

126_502 krajský úřad
126_503 fyzické a právnické osoby pověřené sociálně-právní ochranou
126_504 ministerstvo práce a sociálních věcí

127

Detekce domácího násilí a působení na rizikové, dysfunkční rodiny či rodiny s handicapovanými dětmi je v rámci syndromu týraného, zneužívaného a 
zanedbávaného dítěte součástí:

127_505 primární prevence
127_506 sekundární prevence x

127_507 terciární prevence
127_508 jde o opatření spadající do primární, sekundární i terciární prevence

128 Základním cílem krizové intervence jako případové metody sociální práce je:
128_509 návrat klienta k předkrizovému stavu x

128_510 zásadní změna osobnosti klienta
128_511 úprava sociálního prostředí klienta
128_512 zásadní změna životního stylu klienta

129 Představitelem přístupu orientovaného na klienta, který se využívá v sociální práci, je:
129_513 J. Nelsonová
129_514 J. B. Watson
129_515 V. E. Frankl
129_516 C. R. Rogers x



130 Lokální komunitní práce znamená:
130_517 práci pouze na území určitého města či vesnice x

130_518 práci pouze v určitém časovém vymezení
130_519 práci s pouze s určitými skupinami obyvatel
130_520 práci pouze s komunitou drogově závislých

131 Asimilace znamená, že:
131_521 menšina splyne s celkem, ale zachová si svou kulturní odlišnost a soudržnost
131_522 menšina splyne s celkem, ale obohatí jej přitom o jisté své rysy
131_523 menšina opustí své hodnoty a zvyky a zcela splyne s většinovou společností x

131_524 menšina si zachová svou kulturní odlišnost a soudržnost, ale ekonomicky a politicky je pevně zasazena do okolní společnosti

132 Všeobecná deklarace lidských práv byla přijata:
132_525 12.10.1945
132_526 12.10.1948 x

132_527 12.10.1968
132_528 12.10.1989

133 Tzv. Balintovské skupiny využívané v sociální práci představují:
133_529 terapeutické skupiny určené klientům
133_530 supervizní skupiny určené pomáhajícím pracovníkům x

133_531 svépomocné skupiny klientů
133_532 zvláštní formu terapeutické komunity

134 Psychodynamický model sociální práce vychází:
134_533 z humanistických principů
134_534 z fenomenologických principů
134_535 z behavioristických principů
134_536 z psychoanalytických principů x

135 Hospitalismus je:
135_537 případ tzv. nemocničního tuláctví
135_538 špatná adaptace na pobyt v nemocnici
135_539 špatná adaptace na pobyt v nemocnici a dobrá adaptace na život mimo ústav
135_540 adaptace na ústavní podmínky a problematická adaptace na život mimo ústav x



136 Speciální označení osoby hluchoslepé je:
136_541 červenobílá hůl x

136_542 modrobílá hůl
136_543 zelenobílá hůl
136_544 hnědobílá hůl

137 Organizace s celostátní působností SONS poskytuje své služby:
137_545 zrakově postiženým x

137_546 mentálně postiženým
137_547 sluchově postiženým
137_548 chronicky nemocným

138 První hospic v České republice vznikl:
138_549 v Červeném Kostelci x

138_550 v Litoměřicích
138_551 ve Vrbně pod Pradědem
138_552 v Havlíčkově Brodě

139 Cílem ergoterapeutických intervencí je:
139_553 podpora minimální mentální úrovně klienta pro zvládnutí každodenních činností
139_554 podpora maximálně možné participace postiženého jedince v běžném životě x

139_555 podpora stavu psychické pohody u klienta pro zvládání každodenních činností
139_556 podpora komunikačních dovedností klienta pro zvládání každodenních činností

140 Bradypsychismus znamená:
140_557 vyplňování mezer v paměti
140_558 nerealistické myšlení
140_559 zpomalené myšlení x

140_560 zrychlené myšlení

141 Tzv. „pozitivní příznaky“ schizofrenie tvoří:
141_561 abulie, sociální stažení
141_562 bludy, halucinace x

141_563 apatie, ochuzení řeči
141_564 zpomalenost myšlení, útlum emocí



142 Pojem "kompulze" vyjadřuje:
142_565 nepotlačitelné impulsy k jednání x

142_566 vyhýbání se samotě
142_567 selektivní zaměření pozornosti
142_568 interpersonální důsledky

143 Anankastická porucha osobnosti se typicky projevuje:
143_569 neschopností přiměřeně vyjádřit emoce
143_570 sklonem k úzkostnému prožívání, mrzutostí a podrážděností
143_571 vyhýbavým chováním, negativním sebehodnocením
143_572 nadměrnou sebekontrolou, nerozhodností a rigiditou x

144 Automutilace představuje:
144_573 útočné chování
144_574 impulzivní jednání
144_575 sebepoškozující jednání x

144_576 opakující se jednání

145 Příčinou deliria je:
145_577 halucinace
145_578 organické poškození mozku x

145_579 hyperprosexie
145_580 stres

146 Afektivní ambivalence vyjadřuje:
146_581 rozpornost, neslučitelnost aktuálních citových prožitků x

146_582 neadekvátnost aktuálních citových prožitků
146_583 neočekávanou intenzitu aktuálních citových prožitků
146_584 otupělost aktuálních citových prožitků

147 Na základě vymezení sociální politiky jako kategorie politiky můžeme sociální politiku definovat jako:
147_585 uvědomělou a záměrnou činnost státu v sociální oblasti x

147_586 uvědomělou a záměrnou činnost občana v sociální oblasti
147_587 uvědomělou a záměrnou činnost organizací působících v sociální oblasti
147_588 uvědomělou a záměrnou činnost územních samosprávných celků v sociální oblasti



148 Na odpovědnosti a spoluodpovědnosti daného subjektu v pořadí jednotlivec, rodina, obec, kraj, stát je v sociální politice založen:
148_589 princip sociální solidarity
148_590 princip participace
148_591 princip sociální spravedlnosti
148_592 princip subsidiarity x

149 Cílem tísňové péče není:
149_593 sociální poradenství
149_594 sociálně terapeutické činnosti
149_595 poskytování neodkladné pomoci při krizové situaci
149_596 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím x

150 V rámci důchodového pojištění jsou zabezpečovány:
150_597 sociální události s potřebou krátkodobého zabezpečení (nemoc, úraz, karanténa)
150_598 sociální situace v případech dlouhodobého ohrožení (stáří, ivalidita, ovdovění, osiření) x

150_599 sociální situace v případě nezaměstnanosti
150_600 sociální situace, kdy se občan nachází v sociální nouzi

151 Kdo je představitelem logoterapie:
151_601 E. Berne
151_602 C.G.Rogers
151_603 V. Frankl x

151_604 S. Grof

152 Který z uvedených směrů byste nezařadili mezi hlavní teoretické koncepce současné psychologie?
152_605 humanistická psychologie
152_606 asocianismus x

152_607 neopsychoanalýza
152_608 kognitivní psychologie

153 Které období vývoje plodu nazýváme fetálním?
153_609 od 3. lunárního měsíce až po porod x

153_610 od nidace do 3. lunárního měsíce
153_611 od oplození až po porod
153_612 od oplození do nidace, přibližně 3 týdny



154 Rozpad tradičních patriarchálních rodin byl historicky zapříčiněn zejména:
154_613 procesem novověké industrializace x

154_614 feministickým hnutím
154_615 reformními náboženskými proudy
154_616 krizí hodnot feudálních elit

155 Listina základních práv a svobod je:
155_617 součástí ústavního pořádku České republiky x

155_618 zákon obsahující politická práva občanů České republiky
155_619 nařízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
155_620 osobnostní právo

156 Uprchlická zařízení spadají do resortu:
156_621 ministerstva obrany
156_622 ministerstva vnitra x

156_623 ministerstva pro místní rozvoj
156_624 ministerstva práce a sociálních věcí

157 Vyberte z uvedených pojmů ten, který vymezuje poradenství v sociální práci: 
157_625 dlouhodobost 
157_626 osobnostní změna
157_627 intervence x

157_628 interiorizace

158 Vyberte z uvedených typů supervize tu, která k nim nepatří:
158_629 zaměřená na téma
158_630 zaměřená problém 
158_631 na proces intervence
158_632 na přípravu případu x

159 Vyberte, která z uvedených činností nepatří k poradenské práci:
159_633 analýzy výsledků poradenské práce
159_634 výchovné působení na partnera klienta x

159_635 výcviky správného chování, adekvátních reakcí
159_636 preventivní akce - vzdělávací a publikační činnost



160 Sdružení zdravotně postižených v ČR není zaměřeno na cílovou skupinu:
160_637 lidé závislí na alkoholu a drogách x

160_638 lidé se sluchovým a mentálním postižením
160_639 lidé s tělesným a zrakovým postižením
160_640 lidé s civilizačními chorobami a s kombinovaným postižením

161 Viktimologie je:
161_641 nauka o obětech trestné činnosti x

161_642 nauka o pomáhání obětem trestné činnosti
161_643 nauka o tom, jak se prosadit ve společnosti
161_644 d)nauka o tom, jak neubližovat druhým

162 Azylová politika: 
162_645 se zabývá otázkami, jak omezit pohyb cizinců na našem území
162_646 upravuje pobyt cizinců na našem území x

162_647 zabývá se právy cizinců v jiných státech
162_648 zabývá se všemi, kteří nemají kde bydlet

163 Antiopresivní přístup 
163_649 je namířen proti znevýhodňování a utiskování x

163_650 je namířen proti plnění úkolů
163_651 je namířen proti depresím
163_652 je namířen proti logoterapii

164 Právními úkony rozumíme:

164_653

projevy vůle subjektů práva, které směřují zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým 
projevem spojují x

164_654 právní skutečnosti, které nastávají nezávisle na vůli jednajícího subjektu práva
164_655 projevy vůle subjektů práva, které směřují ke vzniku právního vztahu

164_656 právní události, které směřují zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují

165 Do které fáze poradenského procesu patří kontrakt o možnostech změny v postupu:
165_657 přípravné
165_658 reflexe
165_659 diagnostické



165_660 intervence x

166 Problémová rodina je rodina, která
166_661 řeší určitý problém, který se však netýká jejích základních funkcí ani zdraví jejích členů
166_662 vykazuje poruchy základních funkcí, které však v podstatě neohrožují její existenci či zdravý vývoj dítěte x

166_663 je charakteristická vážnějšími poruchami některých nebo případně všech funkcí, které poškozují rodinu jako celek a narušují vývoj dítěte

166_664

je typická výskytem poruch rodinných funkcí, které dítěti závažným způsobem znemožňují vývoj a které hrubě narušují existenci a smysl rodinného 
soužití

167 Sociální službou rozumíme:
167_665 regulaci sociálního subjektu nebo objektu příkazem nebo zákazem
167_666 poskytování finanční pomoci potřebným
167_667 činnost ve prospěch někoho x

167_668 programy uskutečňování sociální politiky

168 Psychologická proxemika je:
168_669 teorie o prostorových aspektech chování a prožívání lidí x

168_670 teorie motivace
168_671 psychologie intimních vztahů
168_672 aplikovaná psychologická prognostika

169 Nezávisle proměnnou není:
169_673 pohlaví
169_674 věk
169_675 trvání odpovědi x

169_676 inteligence

170 Korelace nemůže být:
170_677 pozitivní
170_678 nulová
170_679 vyšší než 1 x

170_680 záporná

171 Kterého z grafů byste použili pro vyjádření věkové struktury zaměstnanců podniku:
171_681 spojnicového
171_682 výsečového x



171_683 kardinálního
171_684 polygonálního

172 Poradenská intervence nenavozuje změnu ve směru:
172_685 zdokonalování možností klienta
172_686 posunu v chování klienta
172_687 posunu v tom, jak klient své chování vnímá
172_688 posunu ve směru individualizace x

173 Která odchylka nepatří ke statistickým charakteristikám:
173_689 průměrná
173_690 standardní
173_691 směrodatná
173_692 variabilní x

174 Narrativní terapie je formou:
174_693 systemické terapie x

174_694 dynamické terapie
174_695 behaviorální terapie
174_696 humanistické terapie

175 Metody přesvědčování (persuase) se nejvíce využívá při
175_697 racionální psychoterapii x

175_698 interpersonální psychoterapii
175_699 empatické psychoterapii
175_700 abreaktivní psychoterapii

176 Najděte souvislost mezi uvedenými pojmy: TRESTNÝ ČIN : ODSOUZENÍ = HRDINSKÝ SKUTEK : ?
176_701 rozhodnutí
176_702 obdiv x

176_703 velkorysost
176_704 elán

177 C. Lombroso je spojen s pojmem
177_705 kriminogenní typ x

177_706 moral insanity



177_707 offender
177_708 dolce fariente

178 Probační služba znamená:
178_709 druh ošetřovatelské činnosti
178_710 pomoc v získání nové kvalifikace
178_711 činnost, která nahrazuje výkon trestu odnětí svobody x

178_712 preventivní činnost v drogové sféře

179 Prizonizace je:
179_713 úřední povolení odtajnit důvěrné materiály
179_714 vzetí člověka do vazby
179_715 veterinární opatření
179_716 narušení osobnosti v důsledku dlouhodobého věznění x

180 K determinantám problematické interakce klienta a prostředí nepatří:
180_717 nedostatečné občanské aktivity
180_718 nestandardní styl života komunity
180_719 příliš znevýhodňující či zvýhodňující systémy sociální pomoci
180_720 genderové rozdíly x

181 Sekundární viktimizace je:
181_721 oběť trestného činu se pomstí pachateli
181_722 opětovné napadení oběti stejným pachatelem
181_723 poškození oběti v důsledku vyšetřování a soudního jednání x

181_724 druh prevence

182 Šikana není:
182_725 fyzické násilí a ponižování
182_726 donášení učiteli x

182_727 psychické ponižování a vydírání
182_728 destruktivní aktivity zaměřené na majetek oběti

183 Děti se stávají oběťmi zneužívání a týrání nejčastěji:
183_729 ve škole
183_730 ve venkovních prostorech (v terénu)



183_731 v rodině x

183_732 na letních táborech

184 Fyziodetektor – tzv. detektor lži, nesleduje:
184_733 puls
184_734 dechovou frekvenci
184_735 chemické látky v moči x

184_736 elektrickou aktivitu mozku

185 Mezi typy osobnosti pachatele nepatří:
185_737 neurotický typ
185_738 psychopatický typ
185_739 mentálně nedostačivý typ
185_740 somaticky nedostačivý typ x

186 O „a priori daných schopnostech nazírání“ (tj. vnímání a myšlení) hovoří:
186_741 Mill
186_742 James
186_743 Kant x

186_744 Locke

187 Který z autorů temperamentových typologií užil výrazů emocionalita, aktivita, primárnost, sekundárnost?
187_745 Mikšík
187_746 Heynes a Wiersma x

187_747 Sheldon
187_748 Pavlov

188 Autorem prvního testu inteligence je:
188_749 Stern
188_750 Binet x

188_751 Ebbinghaus
188_752 Terman

189 Autorem ekologické teorie vnímání je:
189_753 Gibson x

189_754 Gibsonová



189_755 Barker
189_756 Sedláková

190 Pojmy derivace a rezidua patří do pojmového aparátu:
190_757 V. Pareta x

190_758 H. Spencera
190_759 L. Warda
190_760 M. Webera

191 Pojmy riziková společnost a reflexivní modernita jsou primárně součástí sociologie:
191_761 U. Becka x

191_762 A. Giddense
191_763 Z. Baumana
191_764 J. Kellera

192 K základním předpokladům teorie diferencovaných asociací patří, že sociálně deviantní (kriminální) chování je chování?
192_765 vrozené
192_766 naučené x

192_767 vnucené
192_768 dědičné

193 Podle dramaturgické teorie sociální deviace je "nálepka určitého typu deviace" pro jedince?
193_769 vždy výhodná
193_770 za určitých okolností výhodná x

193_771 nevýhodná
193_772 diskriminující

194 Příspěvek na péči je součástí:
194_773 zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
194_774 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách x

194_775 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
194_776 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

195 Mezi zařízení sociálních služeb nepatří dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:
195_777 chráněné bydlení
195_778 azylové domy



195_779 zařízení pro krizovou pomoc
195_780 psychoterapeutické dílny x

196 Formálními teoriemi v sociální práci rozumíme:
196_781 Teorie psané a respektované členy profesní a akademické komunity. x

196_782 Soubor znalostí, zkušeností a hodnot uplatňovaných v sociální práci. 
196_783 Metody intervencí, které jsou publikovány v renomovaných nakladatelstvích.
196_784 Teorie sociologické, které se zabývají sociálními problémy.

197 Jak zní tři imperativy v rámci antiopresivních přístupů?
197_785 Spravedlnost, vzdělanost, zaměstnanost.
197_786 Spravedlnost, rovnost, bratrství.
197_787 Spravedlnost, rovnost, spoluúčast. x

197_788 Solidarita, mír, rozvoj.

198 Vyberte tvrzení, které není slučitelné s principy přístupu orientovaného na úkoly?
198_789 Nejlepší cíl je takový, který si klient zvolí sám.
198_790 O termínu zakončení pomáhajícího procesu se rozhoduje již na začátku spolupráce sociálního pracovníka s klientem.

198_791

Sociální pracovník s klientem během fáze věnované exploraci problému, sestavují přehled problémových témat, ze kterého dále vybírají maximálně 
tři prioritní problémy. 

198_792 Dlouhodobá individuální práce s klientem je nejefektivnější. x

199 Kdo vydal průkopnickou knihu s názvem Sociální diagnóza v roce 1917?
199_793 Jane Adamsová
199_794 Paulo Freire
199_795 Mary. E. Richmondová x

199_796 Janis Fooková

200 Která z uvedených položek nepatří mezi metody sociální práce?
200_797 Skupinová psychoterapie x

200_798 Komunitní práce
200_799 Streetwork
200_800 Individuální případová práce


