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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů – KPS, rok 

2010 
 

 

1.  Studijní program: B6731 Sociální politika a sociální práce 
 

       Studijní obor: 6731R018 Poradenství v sociální práci – bakalářský–prezenční 

 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):  viz příloha -  test Poradenství v sociální práci 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 66 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  150 

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 61 

Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 21 

Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=34; d2=38; d3=46; d4=52; d5=60; d6=70; d7=76; 

d8=84; d9=90  

 

 

2. Studijní program: B6731 Sociální politika a sociální práce 
 

       Studijní obor: 6731R018 Poradenství v sociální práci – bakalářský–kombinovaná 

 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):  viz příloha -  test Poradenství v sociální práci 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 75 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  152 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 76 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 23 
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Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=44; d2=56; d3=68; d4=76; d5=80; d6=90; d7=94; 

d8=98; d9=100  

 

 

3. 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 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 56 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  93 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 70 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 19 

Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=46; d2=52; d3=60; d4=66; d5=74; d6=78; d7=82; 

d8=90; d9=94  

 

 

4. 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 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  199 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 70 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 21 
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Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=44; d2=52; d3=58; d4=64; d5=70; d6=76; d7=84; 

d8=92; d9=96  

 

 

5.  Studijní program B6107 Humanitní studia 

Studijní  obor: 6208R149 Management v neziskovém sektoru – bakalářský-prezenční 

 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení): viz příloha -  test Management v NS 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 56 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  86 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 70 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 23 

Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=44; d2=38; d3=56; d4=60; d5=70; d6=76; d7=86; 

d8=94; d9=98  

 

 

6. Studijní program B6107 Humanitní studia 

Studijní  obor: 6208R149 Management v neziskovém sektoru – bakalářský-

kombinovaná 

 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):  viz příloha -  test Management v NS 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80  bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  97 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 80 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 20 

Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=52; d2=62; d3=72; d4=80; d5=86; d6=92; d7=94; 

d8=96; d9=98  
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7.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4573—Ps-Zsv  bakalářský-prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):  viz příloha -  test Psychologie 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  155 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 62 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 24 

Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=38; d2=44; d3=50; d4=58; d5=68; d6=72; d7=76; 

d8=82; d9=90  

 
 

8.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4560—Aj-Ps  bakalářský- prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  52  

     Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 59 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 23 

Decilové hranice výsledku zkoušky: d1=38; d2=44; d3=50; d4=58; d5=62; d6=66; d7=72; 

d8=80; d9=84  

 

9.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4568—Pj-Ps  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie 
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Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  12 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 88 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 67 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15 

 

10.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4566—La-Ps  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  7 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 78 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 66 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13 

 

11.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4567—Nj-Ps  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  13 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 88 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 66 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16 
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12.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4569—Ps - Rj  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  10 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 76 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 65 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12 

 

13.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4563—Cj-Ps  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  49 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 96 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 67 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 18 

 

 

14.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4571—-Ps- Sj  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 
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          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  4 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 60 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16 

 

 

15.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4565—Hi-Ps  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  13 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 52 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16 

 

16.  Studijní program B7701  Psychologie 

Kombinace 4564—Fj-Ps  bakalářský prezenční 

Forma přijímací zkoušky: písemná.  

Úplné zadání písemné přijímací zkoušky nebo její části (u testů s výběrem odpovědi 

správné řešení):   viz příloha -  test Psychologie 

 

Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým se stanoví výsledek přijímací zkoušky nebo její 

části: 

          Test obsahoval 50 otázek, na každou otázku byla možná jedna správná odpověď. 

Výsledek testu  je dán součtem správných odpovědí, maximum 100 bodů. Kritériem  pro 

přijetí bylo dosažení 80 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  5 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  71 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 13 
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Ostrava  23. 6. 2010  

 

Zpracoval: PhDr. Petr Saforek 

 

Za správnost odpovídá: PhDr. Anna Schneiderová, CSc. 



id 

otázky

id 

odpovědi

101 K protektivním faktorům, které chrání zdraví patří:

101_401 nízká úroveň hardiness (nezdolnosti)

101_402 vysoká úroveň sociální opory x

101_403 psychická tenze

101_404 vnější místo kontroly

102 Sociální službou rozumíme:

102_405 regulaci sociálního subjektu nebo objektu příkazem nebo zákazem

102_406 poskytování finanční pomoci potřebným

102_407 činnost ve prospěch někoho x

102_408 programy uskutečňování sociální politiky

103 Charakter je osobnostní struktura, která je:

103_409 získána x

103_410 vrozená

103_411 dědičná

103_412 nestálá

104 Jak zní tři imperativy v rámci antiopresivních přístupů?

104_413 Spravedlnost, vzdělanost, zaměstnanost.

104_414 Spravedlnost, rovnost, bratrství.

104_415 Spravedlnost, rovnost, spoluúčast. x

104_416 Solidarita, mír, rozvoj.

105 Kdo vydal průkopnickou knihu s názvem Sociální diagnóza v roce 1917 ?

105_417 Jane Adamsová

105_418 Paulo Freire

105_419 Mary E. Richmondová x

105_420 Janis Fooková

106 Teorii sociálního (imitačního) učení v psychologii zásadně rozvinul:

106_421 A. Bandura x

106_422 J. P. Guilford

106_423 C. R. Rogers

106_424 A. Maslow

107 Tzv. relativistická koncepce sociální deviace zastává názor, že:

107_425 některé projevy chování a někteří jedinci jsou inherentně deviantní



107_426 některé projevy a část jedinců jsou inherentně deviantní

107_427 žádný projev chování ani jedinec není inherentně deviantní x

107_428 některé projevy chování jsou inherentně deviantní

108 Najděte souvislost mezi uvedenými pojmy: KONCERT : POSLOUCHAT = PEČENĚ: ?

108_429 kupovat

108_430 připravovat

108_431 čichat x

108_432 solit

109 Pojmy „porozumění“ a „ideální typ“ jsou ústředními pojmy sociologie:

109_433 A. Touraine

109_434 H. Spencera

109_435 L. Warda

109_436 M. Webera x

110 Které období vývoje plodu nazýváme fetálním?

110_437 od 3. lunárního měsíce až po porod x

110_438 od nidace do 3. lunárního měsíce

110_439 od oplození až po porod

110_440 od oplození do nidace, přibližně 3 týdny

111 Mezi tzv. malá paradigmata sociální práce nepatří:

111_441 paradigma terapeutické

111_442 paradigma reformní

111_443 paradigma eklektické x

111_444 paradigma poradenské

112 Pro K. Marxe nejsou charakteristické pojmy:

112_445 základna a nádstavba

112_446 sakrální a profánní x

112_447 výrobní síly a výrobní vztahy

112_448 společensko-ekonomická formace

113 Tzv. Balintovské skupiny využívané v sociální práci představují:

113_449 terapeutické skupiny určené klientům

113_450 supervizní skupiny určené pomáhajícím pracovníkům x

113_451 svépomocné skupiny klientů

113_452 zvláštní formu terapeutické komunity

114 Pro koho nejsou určeny Domovy se zvláštním režimem?



114_453 pro osoby se sníženo usoběstačností v důsledku stařecké demence

114_454 pro osoby se sníženou soběstačností v důsledku Alzheimerovy choroby

114_455 pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu závislosti na návykových látkách

114_456 pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení x

115 Narrativní terapie je formou:

115_457 systemické terapie x

115_458 dynamické terapie

115_459 behaviorální terapie

115_460 humanistické terapie

116 Vznik vědecké psychologie je spojován s rokem:

116_461 1856

116_462 1879 x

116_463 1900

116_464 1989

117 Rozlišení funkcí na manifestní a latentní zavedl :

117_465 Pitirim Sorokin

117_466 Robert K. Merton x

117_467 Talcot Parsons

117_468 Claude Lévi-Strauss

118 Deskriptivní etika se zabývá:

118_469 popisem oblasti morálky v jejích různých kulturních podobách x

118_470 objasňováním etických termínů bez určování etických normativních principů

118_471 hledáním kriterií, jimiž je možné popsat, jaké jednání je morální dobré

118_472 vnitřní hodnotou dobra ve srovnáním s konáním zla

119 Mezi zkladní myšlenkové operace nepatří:

119_473 analýza a syntéza

119_474 generalizace

119_475 kategorizace a konkretizace

119_476 vybavování x

120 Cílem ergoterapeutických intervencí je:

120_477 podpora minimální mentální úrovně klienta pro zvládnutí každodenních činností

120_478 podpora maximálně možné participace postiženého jedince v běžném životě x

120_479 podpora stavu psychické pohody u klienta pro zvládání každodenních činností

120_480 podpora komunikačních dovedností klienta pro zvládání každodenních činností



121 K představitelům tzv. konsensuálního paradigmatu nepatří:

121_481 T. Parsons

121_482 A. Comte

121_483 G. Homans

121_484 E. Goffman x

122 Vyberte, který termín mezi ostatní významově nepatří:

122_485 inkoherence x

122_486 somnolence

122_487 kóma

122_488 vigilance

123 Pojmy riziková společnost a reflexivní modernita jsou primárně součástí sociologie:

123_489 U. Becka x

123_490 A. Giddense

123_491 Z. Baumana

123_492 J. Kellera

124 Terapeutická komunita je:

124_493 obecná organizační forma terapie x

124_494 metoda práce s rizikovou mládeží

124_495 druh léčby drogových závislostí

124_496 pojem označující každou skupinu pacientů na oddělení

125 Najděte souvislost mezi uvedenými pojmy: OKO: KAMERA = JÁTRA: ?

125_497 pumpa

125_498 detoxikační jednotka x

125_499 život

125_500 ledviny

126 Evidenci dětí, na které se vztahuje zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně, vede:

126_501 krajský úřad

126_502 obecní úřad x

126_503 ministerstvo práce a sociálních věcí

126_504 právnické osoby pověřené odborem sociálně právní ochrany

127 K dávkám, které jsou součásti systému sociální podpory, nepatří:

127_505 peněžitá pomoc v mateřství x

127_506 porodné

127_507 příspěvek na bydlení

127_508 sociální příplatek



128 Metody přesvědčování (persuase) se nejvíce využívá při

128_509 racionální psychoterapii x

128_510 interpersonální psychoterapii

128_511 empatické psychoterapii

128_512 abreaktivní psychoterapii

129 Interiorizace je:

129_513 osvojení si nových poznatků x

129_514 ztotožnění se s někým druhým

129_515 respektování určitých sociálních norem

129_516 zasahování do cizího života

130 Zakladatelem transakční analýzy jako jedné z teorií, která se využívá v sociální práci, je:

130_517 V. E. Frankl

130_518 E. Berne x

130_519 V. Satirová

130_520 G. H. Mead

131 Do poradenské intervence nepatří:

131_521 modelování

131_522 hraní role

131_523 nácviky

131_524 empatie x

132 Formálními teoriemi v sociální práci rozumíme:

132_525 Teorie psané a respektované členy profesní a akademické komunity. x

132_526 Soubor znalostí, zkušeností a hodnot uplatňovaných v sociální práci.

132_527 Metody intervencí, které jsou publikovány v renomovaných nakladatelstvích.

132_528 Teorie sociologické, které se zabývají sociálními problémy.

133 Mezi typy osobnosti pachatele nepatří:

133_529 neurotický typ

133_530 psychopatický typ

133_531 mentálně nedostačivý typ

133_532 somaticky nedostačivý typ x

134 Do systému pomoci v hmotné nouzi nenáleží:

134_533 příspěvek na živobytí

134_534 doplatek na bydlení

134_535 příspěvek na bydlení x



134_536 mimořádná okamžitá pomoc

135 Etnocentrismus označuje:

135_537 preferování vlastní etnické skupiny

135_538 posuzování cizích kultur podle kriterii vlastní kultury x

135_539 odmítání cizích etnik

135_540 prostorově oddělené seskupování etnik

136 Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou:

136_541 nemocenského pojištění x

136_542 důchodového pojištění

136_543 státní sociální podpory

136_544 sociální pomoci

137 Tzv. trojúhelník blahobytu (welfare triangle) sociální integrace obsahuje tři body:

137_545 stát, občanská společnost, rodina

137_546 stát, trh práce, občanská společnost x

137_547 stát, občanská společnost, dobrovolné nestátní organizace

137_548 trh práce, rodina, občanská společnost

138 Které slovo nepatří mezi ostatní:

138_549 obecná psychologie x

138_550 klinická psychologie

138_551 sportovní psychologie

138_552 pedagogická psychologie

139 Psylocibin patří mezi:

139_553 opiátové drogy

139_554 kanabisové drogy

139_555 anxiolytika

139_556 halucinogeny x

140 Pomocí Spearmanova korelačního koeficientu měříme:

140_557 jak těsně spolu souvisí dva pořadové znaky x

140_558 statistickou významnost rozdílů mezi dvěma znaky pořadové stupnice

140_559 statistikou závislost mezi kvalitativními znaky

140_560 statistickou závislost i nezávislost mezi proměnnými

141 Příčinou deliria je:

141_561 halucinace

141_562 organické poškození mozku x



141_563 hyperprosexie

141_564 stres

142 Právními úkony rozumíme:

142_565

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

projevem spojují x

142_566 právní skutečnosti, které nastávají nezávisle na vůli jednajícího subjektu práva

142_567 projevy vůle subjektů práva, které směřují ke vzniku právního vztahu

142_568 právní události, které směřují zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují

143 První hospic v České republice vznikl:

143_569 v Červeném Kostelci x

143_570 v Litoměřicích

143_571 ve Vrbně pod Pradědem

143_572 v Havlíčkově Brodě

144 K poruchám vnímání nepatří:

144_573 pseudohalucinace

144_574 smyslové klamy

144_575 delirium x

144_576 iluze

145 Referenční skupina je:

145_577 skupina, jejímiž jsme členy

145_578 skupina s kladnými sociálními hodnotami

145_579 skupina, k níž se lidé vztahují x

145_580 skupina, do niž jsou lidi zařazeni

146 Pojem "kompulze" vyjadřuje:

146_581 nepotlačitelné impulsy k jednání x

146_582 vyhýbání se samotě

146_583 selektivní zaměření pozornosti

146_584 interpersonální důsledky

147 O „a priori daných schopnostech nazírání“ (tj. vnímání a myšlení) hovoří:

147_585 Mill

147_586 James

147_587 Kant x

147_588 Locke



148 Pro Pearsonův součinový korelační koeficient neplatí, že:

148_589 rozlišuje mezi závislou a nezávislou proměnnou x

148_590 vyjadřuje sílu lineárního vztahu

148_591 nevyjadřuje důkaz platnosti příčinného vztahu

148_592 je velmi ovlivněn odlehlými hodnotami

149 Organizace s celostátní působností SONS poskytuje své služby:

149_593 zrakově postiženým x

149_594 mentálně postiženým

149_595 sluchově postiženým

149_596 chronicky nemocným

150 Integrace znamená:

150_597 vzájemné střetávání, nevraživost

150_598 vysvětlení, vyložení

150_599 scelení, sjednocení x

150_600 internalizaci, socializaci


	kps.pdf
	sppz_test.pdf

