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Otázka 1 

Autorkou první zmínky o sociální práci v českém odborném tisku byla  

 a. v roce 1911 Marie Slavíková  
 

 b. v roce 1914 Alice Masaryková  
 

 c. v roce 1916 Marie Krakešová  
 

 

Otázka 2 

Stav, kdy je organismus namířen proti antigenům vlastního těla a příslušné reakce vedou k 

poškození buněk, tkání a orgánů a ke vzniku nemoci se nazývá 

 a. autoimunita  
 

 b. autoalergie  
 

 c. antigenita  
 

 

Otázka 3 

Maslow rozlišuje potřeby člověka na  

 a. nižší a vývojově vyšší  
 

 b. viscerogenní a psychogenní  
 

 c. primární, emocionální, sekundární  
 

 

Otázka 4 

Základním ukazatelem dekompenzovaného diabetes mellitus je  

 a. hypoglykémie  
 

 b. hyperglykémie  
 

 c. anafylaktický šok  
 

 

Otázka 5 

Stárnutí z pohledu patofyziologie představuje  

 a. patologický proces úbytku vitality organismu  
 

 b. plynulý proces snižování vitality a zvyšování zranitelnosti tkání vedoucí ke smrti  
 

 c. patologický proces zvyšování zranitelnosti tkání a snižování fungování organismu  
 

 

Otázka 6 

Tři "malá" paradigmata sociální práce tvoří:  

 a. individuální paradigma - společenské paradigma - ekologické paradigma  
 

 b. individuální paradigma - skupinové paradigma - komunitní paradigma  
 

 c. terapeutické paradigma - reformní paradigma - poradenské paradigma  
 

 



Otázka 7 

Mezi etické principy druhého řádu patří  

 a. justice  
 

 b. beneficence  
 

 c. důvěryhodnost  
 

 

Otázka 8 

Asertivita je  

 a. způsob naslouchání  
 

 b. vyjádření podpory  
 

 
c. způsob komunikace, kterým člověk upřímně a otevřeně vyjadřuje své myšlenky, emoce, 

názory a postoje v pozitivní i negativní formě   

 

Otázka 9 

Cílem transkulturního ošetřovatelství je  

 a. poskytovat péči bez respektu k dané kultuře pacienta  
 

 b. poskytování kulturní péče všem pacientům  
 

 c. poskytovat kulturně shodnou péči lidem různých kultur  
 

 

Otázka 10 

Sociální správa historicky vytvořila hlavní typy řízení:  

 a. ústřední sociální správa - ústřední veřejnoprávní správy - samosprávné orgány  
 

 b. státní správa - veřejná správa - územní samospráva  
 

 c. veřejná správa - soukromoprávní správa - neziskové subjekty  
 

 

Otázka 11 

Mezi látky se stimulačním účinkem nepatří  

 a. heroin  
 

 b. pervitin  
 

 c. kokain  
 

 

Otázka 12 

Při infarktu myokardu vzniká  

 a. trombus  
 

 b. nekróza srdečního svalu  
 

 c. spasmus srdečního svalu  
 

 

Otázka 13 

Mezi etické principy prvního řádu nepatří  

 a. princip pravdomluvnosti  
 

 b. princip dobřečinění  
 

 c. princip neškození  
 



Otázka 14 

Věcný rozsah sociální ochrany je v rámci sociální politiky definován:  

 a. úkony a událostmi, které jsou uznány jako sociální události  
 

 b. kategorií skupin či jednotlivců, které jsou objektem sociální ochrany  
 

 c. osobní potřebou sociální ochrany  
 

 

Otázka 15 

Alzheimerova choroba  

 a. patří k hlavním příčinám demence staršího věku  
 

 b. je důsledkem demence staršího věku  
 

 c. se na začátku projevuje úbytkem intelektu  
 

 

Otázka 16 

Mezi projevy levostranného srdečního selhání patří  

 a. otoky dolních končetin, periferní cyanóza, městnání v játrech  
 

 b. zánět sdrce  
 

 c. dušnost, městnání tekutiny v plicích, plicní otok  
 

 

Otázka 17 

Dle Maslowovy hierarchie potřeb, potřeba "být bez bolesti" patří do  

 a. fyziologických potřeb  
 

 b. potřeby seberealizace  
 

 c. potřeb jistoty a bezpečí  
 

 

Otázka 18 

Hospic je  

 a. zařízení poskytující paliativní péči  
 

 b. zařízení poskytující kurativní léčbu  
 

 c. zařízení poskytující péči seniorům  
 

 

Otázka 19 

Pojem "sociální událost" označuje:  

 a. nepříznivou životní situaci  
 

 b. riziko, které je společensky uznáno za závažné a vyžadující společenskou ochranu  
 

 c. nepříznivou sociální situaci  
 

 

Otázka 20 

Sociální práce jako obor orientovaný na řešení lidských problémů hraničí s řadou 

akademických a praktických disciplín, které se zabývají životem člověka. To, co ji od ostatních 

oborů odlišuje, spočívá v důrazu a orientaci na:  

 a. sociální pomoc klientovi  
 

 b. sociální problémy klienta  
 

 c. sociální fungování klienta  
 



Otázka 21 

Myokarditida je  

 a. zánět osrdečníku  
 

 b. zánět srdečního svalu  
 

 c. zánět nitroblány srdeční  
 

 

Otázka 22 

Kinezika je  

 a. komunikace dotekem  
 

 b. komunikace pohybem  
 

 c. komunikace gesty  
 

 

Otázka 23 

Hierarchické uspořádání potřeb vychází z teorie potřeb dle  

 a. Murraye  
 

 b. Maslowa  
 

 c. Madsena  
 

 

Otázka 24 

Mezi poruchy regulace příjmu potravy nepatří  

 a. anorexie  
 

 b. bulimie  
 

 c. obezita  
 

 

Otázka 25 

Neformalizované sociální systémy jsou jednou z forem:  

 a. sociálního nátlaku  
 

 b. sociální politiky  
 

 c. sociálního státu  
 

 

Otázka 26 

Pro komunikaci s pacienty s bolestí neplatí  

 a. neakceptovat neverbální projevy bolesti u bacienta  
 

 b. posilovat vlastní aktivitu a iniciativu pacienta v boji s bolestí  
 

 c. projevovat empatii  
 

 

Otázka 27 

Zánět  

 a. je patologickou reakcí tkání organismu na patogenní podnět  
 

 b. je obrannou reakcí tkání organismu na patogenní podnět  
 

 c. je příčinou patogenního podnětu organismu  
 

 



Otázka 28 

Za prominentní průkopníky profesionální sociální práce jsou považováni/y:  

 a. zakladatelky ženského hnutí  
 

 b. zakladatelé a zakladatelky emancipatorního hnutí  
 

 c. zakladatelé církevních subjektů  
 

 

Otázka 29 

Dle Maslowovy hierarchie potřeb, potřeba "zachovat si identitu" patří do  

 a. potřeby jistoty a bezpečí  
 

 b. potřeby uznání a sebeúcty  
 

 c. fyziologických potřeb  
 

 

Otázka 30 

Cílem paliativní péče je  

 a. dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin  
 

 b. včasná diagnostika a vyléčení pacienta  
 

 c. navrácení fyzických sil pacienta  
 

 

Otázka 31 

Jako hluk je z pohledu patofyziologie označován každý zvuk (hudební i nehudební), který  

 a. je vnímán rušivě, jako výrazně obtěžující  
 

 b. poškozuje vnitřní ucho  
 

 c. je vnímán rušivě a který poškozuje CNS a sluchový aparát  
 

 

Otázka 32 

Dokument Práva pacientů ČR  

 a. je součástí právního pořádku ČR  
 

 b. je součástí směrnice EU uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči  
 

 c. je etickým kodexem Ministerstva zdravotnictví ČR  
 

 

Otázka 33 

Jedním z klíčových pojmů ekologického modelu v rámci sociální práce je koncept  

 a. sociální ekologie  
 

 b. exosystém  
 

 c. sociální role  
 

 

Otázka 34 

Za nejvýznamnějšího humanistického autora, který ovlivnil sociální práci v rámci přístupu 

orientovaného na klienta bývá považován  

 a. Carl Rogers  
 

 b. Jean Piaget  
 

 c. Sigmund Freud  
 



Otázka 35 

Buňky organismu mají různou schopnost množení. Při poškození tkáně dochází k různým 

stupňům obnovy její funkce. Reparací v uvedeném smyslu se rozumí  

 a. úplné a funkčně plnohodnotné obnovení poškozené tkáně  
 

 b. oprava poškozené tkáně tkání méně hodnotnou  
 

 c. částečné obnovení funkce poškozené tkáně  
 

 

Otázka 36 

Fáze procesu umírání popsala  

 a. Elizabeth Kübler- Rossová  
 

 b. Florence Nightingalová  
 

 c. Helena Chloubová  
 

 

Otázka 37 

Příčinou Downova syndromu je  

 a. metabolická porucha  
 

 b. dědičnost  
 

 c. chromozomální porucha  
 

 

Otázka 38 

Synkopa je ozačení pro  

 a. onemocnění doprovázející epilepsii  
 

 b. krátkou zástavu srdce způsobenou poruchou elektrického pole  
 

 c. krátkou ztrátu vědomí způsobenou nedokrvením mozku  
 

 

Otázka 39 

Mezi vývojová dilemata sociální práce patří triáda:  

 
a. formalizace a deformalizace; profesionalizace a deprofesionalizace; normativnost a 

nenormativnost   

 b. polyvalence a specializace; individualizace a institucionalizace; péče a kontrola  
 

 c. pomoc a sociální kontrola; veřejný a privátní sektor; individuální a komunitní  
 

 

Otázka 40  

První specializované školy sociální práce se objevily:  

 a. na začátku 19. století  
 

 b. začátkem 20. století  
 

 c. na konci 19. století  
 

 

Otázka 41 

Pastorační péče je součástí  

 a. primární péče  
 

 b. sociální péče  
 

 c. duchovní péče  
 



Otázka 42 

Exosystémem se v rámci sociální ekologie rozumí:  

 
a. vzorec aktivit, rolí a interpersonálních vztahů, které zakouší vyvíjející se osoba v daném 

prostředí   

 
b. systém, který odkazuje k jednomu či více prostředím, která nezahrnují danou osobu jakožto 

aktivního účastníka, avšak události těchto prostředí jej ovlivňují   

 
c. vzájemné vztahy mezi dvěma či více prostředími, v nichž osoba, která se vyvíjí, aktivně 

participuje   

 

Otázka 43 

V systemickém přístupu v sociální práci se uplatňují dva základní postupy:  

 a. nabízení spolupráce a přebírání starosti  
 

 b. pomoc a kontrola  
 

 c. pobídka k učení a reflexe odpovědnosti  
 

 

Otázka 44 

Všeobecná deklarace lidských práv byla přijata  

 a. v ČR v roce 1951  
 

 b. v OSN v roce 1948  
 

 c. v EU v roce 1973  
 

 

Otázka 45 

Příčinu nemoci a její rozvoj popisuje  

 a. patogeneze  
 

 b. etiopatogeneze  
 

 c. etiologie  
 

 

Otázka 46 

Hlavními inovačními trendy v oblasti sociální práce v ČR byl/a v 90. letech minulého století:  

 a. deinstitucionalizace sociálních služeb  
 

 b. změna legislativy v oblasti sociálních služeb  
 

 c. rozvoj církevních poskytovatelů sociálních služeb  
 

 

Otázka 47 

Zvláštním případem antiopresivních přístupů v sociální práci (Paul Freire) je  

 a. společenský útlak  
 

 b. antidiskriminační projekce  
 

 c. pedagogika osvobození  
 

 

Otázka 48 

Typologii eklektických přístupů v sociální práci vytvořil/a:  

 a. Laura Epseinová  
 

 b. Malcom Payne  
 

 c. Viktor Frankl  
 



Otázka 49 

V oblasti sociální práce se přístup orientovaný na úkoly realizuje:  

 a. v 6 krocích  
 

 b. v 10 krocích  
 

 c. ve 3 krocích  
 

 

Otázka 50 

V Evropě se rozvíjejí dva modely sociální politiky:  

 a. univerzalistické pojetí a korporativistický model  
 

 b. objektivistický a konstruktivistický model  
 

 c. sociální stát a univerzální stát  
 

 

Otázka 51 

Intimní zóna v prostorové komunikaci činí  

 a. 45 cm a méně  
 

 b. rozmezí od 1,2 do 3,7 cm  
 

 c. od 45 do 120 cm  
 

 

Otázka 52 

Hlavními zdroji energie v organismu jsou  

 a. glukóza, mastné kyseliny, ketolátky  
 

 b. glukóza, fruktóza, ketolátky  
 

 c. glukóza, nasycené kyseliny, enzymy  
 

 

Otázka 53 

Ústřední postavení v metabolismu lidského organismu mají  

 a. ledviny  
 

 b. játra  
 

 c. slinivka a žlučník  
 

 

Otázka 54 

Pro komunikaci s pacienty v bezvědomí neplatí  

 a. Mluvit o pacientovi při jeho lůžku  
 

 b. popisovat a vysvětlovat veškeré činnosti, které ošetřovatelský personál dělá  
 

 c. předpokládat, že pacient může vnímat, i když nemůže mluvit  
 

 

Otázka 55 

Svalová onemocnění obecně označujeme jako  

 a. myopatie  
 

 b. myastenie  
 

 c. myopie  
 

 



Otázka 56 

Anomálie  

 a. označuje odlišnost od normy  
 

 b. označuje patologické fungování organismu  
 

 c. označuje patologickou strukturu organismu  
 

 

Otázka 57 

Stav, kdy se vyléčená choroba může znovu objevit se nazývá  

 a. remise  
 

 b. recidiva  
 

 c. relaps  
 

 

Otázka 58 

Horečka znamená  

 
a. fyzilogické zvýšení klidové teploty tělesného jádra způsobené zvýšením látkové přeměny a 

zvýšením produkce tělesného tepla   

 b. zvýšení klidové teploty tělesného jádra způsobené patogenním podnětem  
 

 c. poruchu termoregulačního mechanismu tělesného jádra bez ohledu na příčiny poruchy  
 

 

Otázka 59 

Aktivní eutanazie je  

 a. strategie odkloněné stříkačky  
 

 b. aktivní usmrcení nemocného na vlastní žádost  
 

 c. nevyžádaná a nechtěná  
 

 

Otázka 60 

Verbální komunikace je komunikace prostřednictvím  
 

 a. těla  
 

 b. výrazem obličeje  
 

 c. slov a jazyka  
 

 


