
Test minimálního standardu 

navazující magisterský obor Sociální práce v prezenční formě 
 

Otázka 1  

Které tvrzení je správné:  

 a. Mezi psychotické projevy řadíme hypnózu, regresi, halucinaci  
 

 b. Mezi psychotické projevy řadíme halucinaci, bludy, obsesi  
 

 c. Mezi psychotické projevy řadíme halucinaci, bludy  
 

 

Otázka 2  

Pohlaví (muž/žena) je znakem:  

 a. ordinálním  
 

 b. kardinálním  
 

 c. nominálním  
 

 

Otázka 3  

Dávky státní sociální podpory je kompetentní řešit instituce: 

 a. okresní správa sociálního zabezpečení  
 

 b. úřad práce  
 

 c. obecní úřad obce s rozšířenou působností  
 

 

Otázka 4  

Obecná odvolací lhůta ve správním řízení činí:  

 a. 15 dnů zdroj: z.č. 500/2004 Sb., správní řád, § 83  
 

 b. 30 dnů  
 

 c. 8 dnů  
 

 

Otázka 5  

Rovnovážný stav organismu se nazývá:  

 a. Homeostáza  
 

 b. Hemolýza  
 

 c. Hemostáza  
 

 

Otázka 6  

Za zakladatele sociologie je považován:  

 a. Max Weber  
 

 b. Émile Durkheim  
 

 c. August Comte  
 

 

  



Otázka 7  

Kulturní šok:  

 
a. nastává tehdy, pokud je společnost tvořena přítomností různých etnických, sociálních a 

náboženských skupin   

 

b. patří mezi přirozené reakce, které se objevují u lidí pobývajících delší dobu v cizím prostředí; 

nejistota ve vztahu k platným pravidlům, zvykům a zvládnutí místního jazyka vyvolává stav 

dezorientace a anomie  
 

 c. je pasivním tolerováním menšin ve společnosti  
 

 

Otázka 8  

Dobře zformulovaný cíl musí být vždy:  

 a. realistický a konkrétní  
 

 b. široce přijatelný  
 

 c. velký a zásadní  
 

 

Otázka 9  

Typickým "autostereotypem" Čechů je: 

 a. "Zlaté české ručičky."  
 

 b. "Cikáni kradou."  
 

 c. "Všichni Francouzi pijí víno."  
 

 

Otázka 10  

Chudoba, která je generována trhem práce a má selektivní charakter, je nazývána:  

 a. nová chudoba (vertikální)  
 

 b. univerzální (demografická)  
 

 c. stará chudoba (horizontální)  
 

 

Otázka 11  

Která z následujících skupin nepatří mezi národnostní menšiny uznané českou legislativou jako 

národnostní menšiny dlouhodobě a tradičně žijící na území České republiky:  

 a. Slováci  
 

 b. Američané  
 

 c. Rusové  
 

 

Otázka 12  

Nejstarší funkcí sociální politiky je funkce:  

 a. stimulační  
 

 b. ochranná  
 

 c. preventivní  
 

 

  



Otázka 13  

Lidská psychika se skládá z:  

 a. percepce, kognice a behaviorálních aktů  
 

 b. emocí, paměti, pudů a vůle  
 

 c. prožívání, myšlení, chování a jednání  
 

 

Otázka 14  

Co označujeme termínem anomie:  

 a. absenci pravidel a norem, kterými se má řídit chování členů společnosti  
 

 b. vzrůst konformismu  
 

 c. chudokrevnost  
 

 

Otázka 15  

Způsobilost nezletilých k právním úkonům:  

 a. nezletilí nemohou činit žádné právní úkony  
 

 

b. nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené 

rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku, zdroj: z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

§ 9  
 

 c. nezletilí mají plnou způsobilost k právním úkonům  
 

 

Otázka 16  

Sociální práce se skupinami je zaměřena na:  

 a. didaktiku  
 

 b. terapii  
 

 c. vzájemnou podporu  
 

 

Otázka 17  

Předpoklady vnímání jsou:  

 a. vjem - paměť - CNS  
 

 b. podnět - smyslový orgán - nervová soustava  
 

 c. receptor - vjem - počitek  
 

 

Otázka 18  

Sociobiologové (např. E. O. Wilson, R. Dawkins, M. Ridley) se pokoušejí vysvětlit altruismus 

pomocí zákonitostí odvozených z nových poznatků o dědičnosti (DNA) a o rozmnožovacích 

strategiích živočichů, včetně člověka, takto:  

 

a. Člověk se chová zištně a agresivně především mezidruhově. Vnitrodruhová agrese má ve 

skutečnosti pozitivní význam, neboť díky soupeřivosti zvyšuje genetickou fitness. Altruismus je 

tedy genetická úchylka, zhoubná mutace, protože egoimus je v každé formě pro lidstvo jako 

druh výhodnější.  

 

 

b. Člověk se liší od živočichů nejen psychikou, ale také nadřazenou duchovní složkou. 

Altruismus je biologicky nevysvětlitelný, a proto je důkazem o přechodu biologické evoluce v 

evoluci kulturní, duchovní. Altruismus je jedním z podstatných specifických znaků lidství. Je 
 



antropologickou konstantou.  

 

c. Altruismus je jen zakuklený egoismus. Žádný organismus nedělá nic nezištně. I za zdánlivě 

humánními činy člověka je ve skutečnosti skryt sobecký motiv, který daného jedince (případně 

jeho genotyp) zvýhodňuje v konkurenční soutěži s jinými.  
 

 

Otázka 19  

Dle Zákona o sociálních službách se lidem závislým na pomoci jiné osoby poskytuje dávka:  

 a. příspěvek na péči  
 

 b. zvýšení důchodu pro bezmocnost  
 

 c. ošetřovné  
 

 

Otázka 20  

Hlavním představitelem na klienta orientovaného přístupu je:  

 a. J. Addams  
 

 b. C. R. Rogers  
 

 c. K. Ludewig  
 

 

Otázka 21  

Zatrhněte, které z témat je předmětem zájmu sociologie:  

 a. manželské a rodinné poradenství  
 

 b. marketingová komunikace  
 

 c. organizace, byrokracie  
 

 

Otázka 22  

Michel Foucault se zabýval:  

 
a. "mimozemšťany", tedy myšlením pomyslných bytostí, u nichž je inteligence oddělitelná od 

těla, podobně jako se středověcí scholastici zabývali myšlením andělů   

 b. šílenci, homosexuály a lidmi, jejichž chování se vymyká běžným společenským normám  
 

 c. umělou inteligencí, robotikou  
 

 

Otázka 23  

Věda zabývající se etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí se nazývá: 

 a. narkologie  
 

 b. narkomanie  
 

 c. adiktologie  
 

 

Otázka 24  

Jako samostatná profesní specializace vzniká sociální práce:  

 a. na konci 18. století  
 

 b. na konci 17. století  
 

 c. na konci 19. století  
 



 

Otázka 25  

Přerozdělování se též nazývá:  

 a. redistribucí  
 

 b. homogenizací  
 

 c. solidaritou  
 

 

Otázka 26  

Ischemická choroba srdeční tzv. ICHS zahrnuje následující formy:  

 a. Angina pectoris, Ischemie cév dolních končetin, Infarkt myokardu, Cévní mozková příhoda  
 

 b. Angina pectoris, Infarkt myokardu, Cévní mozková příhoda, Embolie  
 

 c. Angina pectoris, Infarkt myokardu, Cévní mozková příhoda  
 

 

Otázka 27  

Mezi sociologické teorie vzniku sociálních deviací neřadíme:  

 a. teorii rozeného zločince  
 

 b. teorii anomie  
 

 c. teorii sociální kontroly  
 

 

Otázka 28  

Jak je definován pojem domácnost podle občanského zákoníku: 

 
a. tvoří ji fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, zdroj: 

z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 115   

 b. tvoří ji manželé a děti, kteří spolu trvale žijí  
 

 c. tvoří ji fyzické osoby, které mají uvedeno trvalé bydliště na stejné adrese  
 

 

Otázka 29  

Z liberálního konceptu vychází typ sociální politiky:  

 a. reziduální  
 

 b. redistributivní  
 

 c. výkonový  
 

 

Otázka 30  

Obsedantně - kompulzivní porucha patří mezi:  

 a. poruchy nálad  
 

 b. neurotické poruchy  
 

 c. psychotické poruchy  
 

 

Otázka 31  

Chronemika představuje:  

 
a. způsob, jakým vyjadřujeme, užíváme a strukturujeme čas ve vztahu k jiným lidem; jak člověk 

komunikuje v časových souvislostech   



 b. osobní prostor komunikujících  
 

 c. vzdálenost mezi komunikujícími  
 

 

Otázka 32  

Kulturní relativismus:  

 a. srovnává ostatní kultury s normami a hodnotami kultury evropské  
 

 b. chápe vývoj lidstva jako vývoj od nižších druhů k vyšším  
 

 c. nabízí perspektivu vnímání kultur v jejich vlastním kontextu  
 

 

Otázka 33  

Cílem kvantitativního výzkumu v sociálních vědách je:  

 a. porozumět tomu, jak lidé chápou motivy jednání druhých lidí  
 

 b. potvrdit nebo vyvrátit hypotézu o vztahu dvou proměnných  
 

 c. odhalit význam, který lidé připisují svému jednání  
 

 

Otázka 34  

Obecným principem nabývání státního občanství v ČR je: 

 a. nabytí občanství pokrevně po rodičích  
 

 b. nabytí občanství dle rozhodnutí správního orgánu  
 

 c. nabytí občanství dle místa narození  
 

 

Otázka 35  

Riziková společnost vzniká:  

 a. teprve v moderní době  
 

 b. v posledních patnácti až dvaceti letech  
 

 c. existovala odjakživa  
 

 

Otázka 36  

Otázky v dotazníku by měly být:  

 a. otevřené  
 

 b. dvouhlavňové  
 

 c. standardizované  
 

 

Otázka 37  

Jako syndrom CAN nelze označit:  

 a. nucení dítěte (přiměřeným způsobem) k absolvování povinné školní docházky  
 

 b. aktivní ubližování dítěti a/nebo nedostatečnou péči o něj  
 

 c. nezabránění týrání, zneužívání a/nebo zanedbávání dítěte, pokud o něm víme, že se děje  
 

 

  



Otázka 38  

V systemickém přístupu rozlišujeme 4 stupně profesionální pomoci. Které: 

 a. analyzování situace, poskytnutí rady, motivace, terapie  
 

 b. finanční podpora, krizová intervence, ventilace emocí, poradenství  
 

 c. doprovázení, vzdělávání, poradenství, terapie  
 

 

Otázka 39  

Jeden typ nezaměstnanosti není optikou sociální politiky vnímán jako problematický. Jedná se 

o:  

 a. cyklickou nezaměstnanost  
 

 b. frikční nezaměstnanost  
 

 c. strukturální nezaměstnanost  
 

 

Otázka 40  

Skupinová koheze je:  

 a. skupinová spolupráce  
 

 b. komunikativnost členů skupiny  
 

 c. skupinová kontrola  
 

 d. soudržnost skupiny  
 

 

Otázka 41  

Sociální pracovníci v České republice jako profesní skupina etický kodex: 

 a. dosud nemají  
 

 b. mají  
 

 c. již nemají  
 

 

Otázka 42  

Sebenaplňující se proroctví je založeno na principu:  

 a. anomického jednání  
 

 b. definice reality  
 

 c. byrokratických dysfunkcí  
 

 

Otázka 43  

Zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách vyžaduje k poskytování sociálních služeb 

registraci. O této registraci rozhoduje:  

 a. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky  
 

 b. krajský soud  
 

 c. krajský úřad  
 

 

  



Otázka 44  

Součástí ústavního pořádku České republiky je zásadní lidskoprávní dokument. Tento 

dokument se nazývá:  

 a. Listina základních práv a svobod  
 

 b. Všeobecná deklarace lidských práv  
 

 c. Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace žen a mužů  
 

 

Otázka 45  

Řešením již vzniklých sociálních problémů (reaguje "ex post") se zabývá:  

 a. perspektivní sociální politika  
 

 b. aktivní sociální politika  
 

 c. pasivní sociální politika  
 

 

Otázka 46  

Proces socializace probíhá:  

 a. na základě sociálního učení  
 

 b. jako jednostranné ovlivnění člověka společností  
 

 c. v primární rodině  
 

 

Otázka 47  

Pojem komunita je užíván v opozici k pojmu:  

 a. pospolitost  
 

 b. společnost  
 

 c. kapitalismus  
 

 

Otázka 48  

Při poskytování laické první pomoci postiženému v bezvědomí se srdeční zástavou se řídíme 

následujícím pravidlem:  

 a. 10x stlačení hrudníku : 1x vdech  
 

 b. 30x stlačení hrudníku : 2x vdech  
 

 c. 5x stlačení hrudníku : 2x vdech  
 

 

Otázka 49  

Jeden z pilířů sociální ochrany v ČR je v rámci financování postaven na zásadě průběžného 

hrazení, příspěvcích zaměstnanců, zaměstnavatelů, státu - za určité skupiny. Jedná se o:  

 a. sociální pojištění  
 

 b. státní sociální podporu  
 

 c. sociální pomoc  
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Otázka 50  

V kvantitativním výzkumu znamená validní měření, že:  

 a. jsme změřili vše to, co obsahuje teoretický pojem  
 

 b. měření je spolehlivé  
 

 c. opakování výzkumu by přineslo stejné výsledky  
 

 

Otázka 51  

Úlehla popisuje dva profesionální způsoby práce: 

 a. pomoc a péči  
 

 b. pomoc a kontrolu  
 

 c. pomoc a dohled  
 

 

Otázka 52  

Na utváření osobnosti mají vliv:  

 a. dědičnost, vzdělání a učení  
 

 b. dědičnost, prostředí a jedinec sám  
 

 c. dědičnost a prostředí  
 

 

Otázka 53  

Nejdůležitější právní vztahy ve státě upravují: 

 a. směrnice  
 

 b. vyhlášky  
 

 c. ústava  
 

 

Otázka 54  

Pozitivní konotaci jako pojem přinesla:  

 a. humanistická psychologie  
 

 b. rodinná a strategická terapie  
 

 c. úkolově orientovaný přístup  
 

 

Otázka 55  

Termín "archetypy" a "kolektivní nevědomí" používal:  

 a. A. Adler  
 

 b. S. Freud  
 

 c. C. G. Jung  
 

 

Otázka 56  

Viktimologie se zabývá:  

 a. oběťmi trestných činů  
 

 b. sebepoškozováním  
 



 c. zkoumáním příčin agrese  
 

 

Otázka 57  

Který typ panství nenalezneme v koncepci panství M. Webera:  

 a. tradiční panství  
 

 b. legální panství  
 

 c. autoritativní panství  
 

 

Otázka 58  

Sociální deviace jsou:  

 a. odchylky a porušování společenských norem  
 

 b. pouze negativní projevy příslušníků mladé generace  
 

 c. psychická onemocnění  
 

 

Otázka 59  

John Rawls ve své politické teorii formuluje mimo jiné tzv. princip rozdílnosti, který lze 

vystihnout touto tezí:  

 
a. formy vlády by měly být u různých národů rozdílné, neboť jsou výsledkem jejich kulturního a 

historického vývoje   

 

b. ve vrcholné politice by se vždy měli do vládních postů dostat zástupci minimálně dvou 

koncepčně odlišných politických stran (např. republikán i demokrat), aby způsob vlády 

nepodléhal jednostrannosti  
 

 
c. nerovnost materiálních statků ve společnosti by mohla být povolena pouze tehdy, když toto 

rozdělení statků přináší prospěch i těm nejubožejším lidem   

 

Otázka 60  

Pozitivní korelace nastává, když:  

 a. s rostoucí hodnotou X hodnota Y klesá  
 

 b. znalost hodnoty X nezlepší naši znalost odhadnout správně hodnotu Y  
 

 c. s rostoucí hodnotou X roste hodnota Y  
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