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Bakalářské kombinované studium 

Test: Orientace v předepsané oborové literatuře 

60 otázek za 60 bodů, časový limit 30 minut 

 

Otázka 1  

Jsou povinni všichni poskytovatelé sociálních služeb zajistit sociální poradenství jako 

základní činnost?  

 
a. Ne – povinnost zajistit sociální poradenství vyplývá ze zákona pouze poskytovatelům, 

kteří provozují občanské poradny   

 
b. Ne – poskytovatelé sociálních služeb mohou sociální poradenství zajišťovat jen jako 

fakultativní činnost   

 
c. Ano – sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních 

služeb.   

 

Otázka 2  

Kdo schvaluje rozpočet obce?  

 a. zastupitelstvo  
 

 b. rada  
 

 c. starosta  
 

 

Otázka 3  

Ve které fázi procesu komunitního plánování je vytvořen iniciační tým?  

 a. V zpracovatelské fázi plánu  
 

 b. V realizační fázi plánu  
 

 c. V přípravné fázi plánu  
 

 

Otázka 4  

Ve kterém roce vstoupil v účinnost Zákon o sociálních službách?  

 a. 2009  
 

 b. 2005  
 

 c. 2007  
 

 

Otázka 5  

Kde je vykonávána samospráva?  

 a. okresy a obce  
 

 b. kraje a obce  
 

 c. obce  
 

 

  



Otázka 6  

Schůze Rady kraje jsou:  

 a. Otevřené jen zástupcům politických stran, které mají v Radě kraje své členy  
 

 b. Neveřejné  
 

 c. Veřejné  
 

 

Otázka 7  

Smlouva o poskytnutí sociální služby se uzavírá:  

 a. V písemné podobě jen u vybraných služeb dle §91 Zákona o sociálních službách  
 

 b. Vždy v písemné podobě  
 

 c. Vždy v podobě, pro kterou se rozhodne uživatel soc. služby.  
 

 

Otázka 8  

Kdo svolává ustanovující zasedání zastupitelstva kraje?  

 a. Ředitel krajského úřadu  
 

 b. Dosavadní hejtman  
 

 c. Předseda vítězné politické strany voleb do zastupitelstva  
 

 

Otázka 9  

Jak se jmenují poradní orgány zastupitelstva obce?  

 a. výbory  
 

 b. aktivy  
 

 c. komise  
 

 

Otázka 10  

Kdo se může zúčastnit zasedání zastupitelstva kraje?  

 a. jen členové rady kraje  
 

 b. kdokoli, je veřejné  
 

 c. jen zastupitelé  
 

 

Otázka 11  

Jak se dělí moc v České republice?  

 a. exekutiva, legislativa, judikativa  
 

 b. zákonodárná, legislativa, soudní  
 

 c. vláda a parlament  
 

 

  



Otázka 12  

Hlavní úkolem týmu pro zpracování komunitního plánu je:  

 a. Zajistit analytickou fázi procesu komunitního plánování  
 

 b. Zajistit expertní a odbornou stránku komunitního plánu  
 

 c. Zajistit celkovou logistiku zpracovatelské fáze komunitního plánu  
 

 

Otázka 13  

Jaký subjekt provádí inspekci poskytování sociálních služeb?  

 a. Krajský úřad  
 

 b. Krajská pobočka Úřadu práce  
 

 c. Obecní úřad obce s rozšířenou působností  
 

 

Otázka 14  

Jaký minimální počet obyvatel musí mít obec, aby se mohla stát městem?  

 a. 5000 obyvatel  
 

 b. 3000 obyvatel  
 

 c. 1500 obyvatel  
 

 

Otázka 15  

Jak vzniká mandát člena zastupitelstva obce?  

 a. zvolením  
 

 b. nástupem do funkce  
 

 c. jmenováním  
 

 

Otázka 16  

Kolika stupňová je soustava obecného soudnictví?  

 a. třístupňová  
 

 b. dvoustupňová  
 

 c. čtyrstupňová  
 

 

Otázka 17  

Registrace sociální služby (dle §79) se nevyžaduje v případě, že:  

 
a. Poskytuje osobě pomoc osoba blízká nebo asistent sociální péče, který tuto činnost 

nevykonává jako podnikatelskou.   

 
b. Poskytuje osobě pomoc privátní subjekt, který si hradí veškeré náklady na provoz 

služby   

 
c. Osoba, které je pomoc poskytována podepsala písemný souhlas se stanoviskem, že 

registraci soc. služby nevyžaduje.   

 

  



Otázka 18  

Kdo jsou přísedící u soudu?  

 a. obhájci  
 

 b. státní zástupci  
 

 c. laičtí členové senátu  
 

 

Otázka 19  

Tísňová péče je:  

 
a. Pobytová služba během níž dochází k ubytování a nabídce služeb osobám v ohrožení 

zdraví nebo života.   

 
b. Ambulantní služba, kterou se poskytuje přímá pomoc osobám vystaveným riziku 

ohrožení zdraví nebo života.   

 
c. Terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická 

komunikace osobám vystaveným riziku ohrožení zdraví nebo života   

 

Otázka 20  

Jaký má Česká republika Parlament?  

 a. apolitický  
 

 b. dvoukomorový  
 

 c. jednokomorový  
 

 

Otázka 21  

Kdo zastupuje kraj navenek?  

 a. tajemník  
 

 b. ředitel  
 

 c. hejtman  
 

 

Otázka 22 

Co představuje proces konzultací v komunitním plánování?  

 a. Zpracovaný návrh komunitního plánu je konzultován v manažerské skupině.  
 

 
b. Zpracovaný návrh komunitního plánování je před schválením zastupitelstvem 

obce/kraje předložen k připomínkování sociální komisi.   

 c. Zpracovaný návrh komunitního plánu je předložen k připomínkování veřejnosti.  
 

 

Otázka 23  

Jakým způsobem je vyplácen příspěvek na péči?  

 a. Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží  
 

 
b. Příspěvek na péči se vyplácí individuálně – podle rozhodnutí příjemce příspěvku na péči 

  

 c. Příspěvek na péči se vyplácí čtvrtletně  
 

 

  



Otázka 24  

Která z výzkumných technik nepatří do skupiny kvantitativních technik využívaných v 

procesu komunitního plánování?  

 a. Standardizovaný rozhovor  
 

 b. Fokusní skupiny  
 

 c. Dotazník  
 

 

Otázka 25  

Je zaměstnavatel povinen zajišťovat sociálním pracovníkům působícím v sociálních 

službách další vzdělávání?  

 
a. Ano – zaměstnavatel je povinen zajišťovat sociálním pracovníkům další vzdělávání v 

rozsahu 24hod/za kal. rok   

 
b. Ano – zaměstnavatel je povinen zajišťovat další vzdělávání jen sociálním pracovníkům, 

kteří jsou vzděláni minimálně na Bc. úrovni   

 c. Ne – zaměstnavatel není povinen zajišťovat sociálním pracovníkům další vzdělávání  
 

 

Otázka 26  

Domovy se zvláštním režimem se zaměřují na osoby: 

 
a. Osoby, které byly vykázány policií z domácnosti z důvodu prokázaného domácího násilí 

  

 b. Delikventní mládež  
 

 
c. Chronicky duševně nemocné, závislé na alkoholu, osoby se stařeckou Alzheimerovou 

demencí a ostatními typy demencí   

 

Otázka 27  

Kterým osobám jsou určena kontaktní centra?  

 a. Seniorům  
 

 b. Osobám ohroženým závislostmi na návykových látkách  
 

 c. Osobám zadluženým  
 

 

Otázka 28  

Kterým krokem začíná ustavování řídící struktury procesů komunitního plánování?  

 a. Prezentací záměru komunitně plánovat veřejnosti (např. prostřednictvím konference)  
 

 
b. Stanovením organizačního záměru (určením koho chceme oslovit a přizvat ke 

spolupráci)   

 c. Volbou manažera skupiny a propojením na zadavatele.  
 

 

Otázka 29  

V jaké působnosti rozhodují orgány obce?  

 a. zastupitelské a státní  
 

 b. samostatné a přenesené  
 

 c. státní  
 



 

Otázka 30  

Jaký subjekt provádí posouzení stupně závislosti osoby (žadatele o příspěvek na péči)?  

 a. Posudkový lékař, kterého určí Obecní úřad obce s rozšířenou působností.  
 

 b. Okresní správa sociálního zabezpečení  
 

 c. Krajská pobočka Úřadu práce  
 

 

Otázka 31  

V jakých organizacích se lidé nejčastěji sdružují?  

 a. politické strany  
 

 b. akciové společnosti  
 

 c. občanská sdružení  
 

 

Otázka 32  

Kdo stojí v čele koordinační (pracovní) skupiny, která je ustanovena pro konkrétní cílovou 

skupinu klientů?  

 a. Manažer  
 

 b. Výbor členů koordinační skupiny  
 

 c. Manažerský tým, který je zastoupen i členem z řad laické veřejnosti  
 

 

Otázka 33  

Jakým způsobem se vytvářejí v komunitním plánování pracovní skupiny (týmy)? 

 a. Jen neformálním způsobem  
 

 b. Jen formálním způsobem  
 

 c. Formálním i neformálním způsobem  
 

 

Otázka 34  

Jak často se schází zastupitelstvo obce?  

 a. dle potřeby  
 

 b. dle potřeby, minimální 1x za 3 měsíce  
 

 c. 1x měsíčně  
 

 

Otázka 35  

Do zastupitelstva obce má právo být volen občan od:  

 a. 40 let  
 

 b. 21 let  
 

 c. 18 let  
 

 

  



Otázka 36  

Financování sociálních služeb prostřednictvím státních dotací je:  

 a. Nárokové – dotace musí být poskytnuta všem subjektům, které získaly registraci  
 

 
b. Nárokové pro subjekty jejichž zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí a 

kraje   

 c. Nenárokové – na poskytnutí dotace není právní nárok  
 

 

Otázka 37  

Čím je tvořena veřejná správa v České republice?  

 a. státní správou  
 

 b. státní správou a samosprávou  
 

 c. ministerstvy  
 

 

Otázka 38  

Pojem validita ve výzkumu označuje:  

 a. Data jsou ve shodě s realitou.  
 

 b. Data lze statisticky měřit  
 

 c. Data opravdu vyjadřují to, co jsme chtěli měřit  
 

 

Otázka 39  

Jaký subjekt rozhoduje o registraci sociální služby  

 a. Celorepublikový registr sociálních služeb  
 

 
b. Ministerstvo práce sociálních věcí rozhoduje o registraci sociální služby ve všech 

případech.   

 
c. Krajský úřad podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla 

právnické osoby.   

 

Otázka 40  

Ze které země Česká republika čerpala výchozí zkušenosti při zavádění komunitního 

plánování? 

 a. Norsko  
 

 b. Německo  
 

 c. Anglie  
 

 

Otázka 41  

Jak jsou děleny formy sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách v 

platném znění?  

 a. Pobytové a terénní  
 

 b. Pobytové, ambulantní a intervenční  
 

 c. Pobytové, ambulantní a terénní  
 

 

  



Otázka 42  

Hejtmana volí:  

 a. Členové zastupitelstva kraje  
 

 b. Vybraní delegáti politických stran zastoupených v zastupitelstvu  
 

 c. Členové Rady kraje  
 

 

Otázka 43  

Musí komunitní plánování sociálních služeb souviset s obecným plánováním sociálně-

ekonomického rozvoje obce?  

 
a. Ne – strategické plány obce řeší zcela jinou problematiku, než je oblast rozvoje 

sociálních služeb.   

 
b. Ano – komunitní plánování sociálních služeb musí úzce navazovat na strategické plány 

obce   

 
c. Ne – komunitní plánování sociálních služeb může a nemusí navazovat na strategické 

plány obce.   

 

Otázka 44  

Kolik fází má management péče?  

 a. 3  
 

 b. 5  
 

 c. 7  
 

 

Otázka 45  

Jaký subjekt rozhoduje o příspěvku na péči?  

 a. Krajská pobočka Úřadu práce  
 

 b. Obecní úřad obce s rozšířenou působností  
 

 c. Krajský úřad  
 

 

Otázka 46 

Jak jsou děleny základní druhy sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách v platném znění? 

 a. Sociální poradenství, intervenční služby, odlehčovací služby  
 

 b. Obligatorní, fakultativní a doplňkové služby  
 

 c. Sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence  
 

 

Otázka 47  

Jaký subjekt provádí sociální šetření u žadatele příspěvku na péči, při kterém se zjišťuje 

schopnost žadatele samostatného života v přirozeném prostředí?  

 a. Krajská pobočka Úřadu práce  
 

 b. Obecní úřad obce s rozšířenou působností  
 

 c. Okresní správa sociálního zabezpečení  
 

 



Otázka 48  

Co je cílem odlehčovacích služeb?  

 
a. Odlehčit osobám se zdravotním postižením nabídkou kompenzačních pomůcek při 

zvládání pohybu v terénu.   

 
b. Odlehčit zařízení, které poskytuje pobytové sociální služby v jejich přetížené kapacitě. 

  

 c. Umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.  
 

 

Otázka 49  

Praktická rovina řízení procesu komunitního plánování se realizuje:  

 a. Ve vrcholové rovině – skupině pro dohodu  
 

 b. V koordinační skupině za jednotlivé oblasti či cílové skupiny  
 

 c. V manažerském týmu pro komunitní plánování  
 

 

Otázka 50  

Kterým osobám je určena sociální služba Intervenční centra?  

 
a. Osobám ohroženým násilným chováním osob, které byly vykázány ze společné 

domácnosti.   

 b. Osobám ohroženým závislostmi na návykových látkách  
 

 c. Osobám s duševním onemocněním  
 

 

Otázka 51  

Jak může vzniknout nová obec?  

 a. na nezastavěné ploše  
 

 b. na základě mezinárodní smlouvy  
 

 c. oddělením části obce nebo zánikem vojenského újezdu  
 

 

Otázka 52 

Jaký subjekt rozhoduje o oddělení části obce?  

 a. Krajský úřad v přenesené působnosti na návrh obce  
 

 b. Ministerstvo vnitra na návrh obce  
 

 c. Ministerstvo pro místní rozvoj na návrh obce  
 

 

Otázka 53  

Co je základní jednotkou místní správy?  

 a. kraje  
 

 b. obce  
 

 c. okresy  
 

 

  



Otázka 54  

Jaká je minimální odborná způsobilost, aby mohla osoba vykonávat povolání sociálního 

pracovníka dle Zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách v platném znění?  
 

 
a. Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním oboru (zaměřeném na soc. práci, soc. 

pedagogiku, soc. politiku, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku)   

 
b. Vyšší odborné vzdělání (zaměřeném na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a 

humanitární práci, sociálně-právní činnost, charitní a sociální činnost)   

 
c. Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním oboru (zaměřeném na soc. práci, soc. 

pedagogiku, soc. politiku, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku)   

 

Otázka 55  

Jaký poměr členů zastupitelstva kraje může iniciovat jeho zasedání?  

 a. 1/3 členů zastupitelstva  
 

 b. 2/3 členů zastupitelstva  
 

 c. Nadpoloviční většina členů zastupitelstva  
 

 

Otázka 56  

Kdo je to ombudsman?  

 a. veřejný ochránce lidských práv  
 

 b. soudce  
 

 c. prokurátor  
 

 

Otázka 57  

Vzorek je: 

 a. Skupina jednotek, které skutečně pozorujeme  
 

 
b. Je objektem výzkumu, tedy souborem jednotek, na kterém předpokládáme platnost 

stanovených hypotéz   

 c. Skupina jednotek, na které provádíme náhodný výběr  
 

 

Otázka 58  

Jakým způsobem je veden proces konzultací návrhu komunitního plánu?  

 a. Celý proces konzultací je veden ústní formou.  
 

 b. Celý proces je veden formou anonymních připomínek.  
 

 c. Celý proces konzultací je veden písemnou formou  
 

 

Otázka 59  

Ke které církvi se hlásí nejvíce obyvatel České republiky?  

 a. katolická  
 

 b. pravoslavná  
 

 c. protestantská  
 

 



Otázka 60 

Kdo je nositelem informačního systému sociálních služeb v procesu komunitního 

plánování?  

 a. Manažerská skupina  
 

 b. Koordinační (pracovní skupina)  
 

 c. Zadavatel – obec, svazky obcí, kraj  
 

 


