
Sociální práce 
 

navazující magisterské kombinované studium 
 
Otázka 1 
Jak se jmenuje dokument OSN, který byl přijat po 2. světové válce, není právně závazný a týká se 
lidských práv?  

 a. Evropská Úmluva o právech dítěte   

 b. Všeobecná deklarace lidských práv   

 c. Listina základních lidských práv a svobod   
 
Otázka 2 
Mezi základní složky krve nepatří:  

 a. Plazma, organické látky, anorganické látky   

 b. Erytrocyty, leukocyty, trombocyty   

 c. Inzulin, trypsin   

 d. Granulocyty, agranulocyty   
 
Otázka 3 
Zmocnění (empowerment) je v teoriích sociální práce chápáno jako:  

 a. pomoc lidem získat kontrolu nad vlastním životem a životními podmínkami   

 b. hájení práv klientů při soudním jednání   

 c. vybavení klienta znalostmi a dovednostmi řešit problémy   
 
Otázka 4 
Politický extremismus dělíme na: 

 a. environmentální a etnický   

 b. antipolitický a apolitický   

 c. pravicový (ultrapravice) a levicový (ultralevice)   
 
Otázka 5 
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   

 c. Angina pectoris, Infarkt myokardu, Cévní mozková příhoda, Embolie   
 
Otázka 6 
Proměnná je:  

 a. operacionalizovaný pojem vyjádřitelný kvantitativně   

 b. teoretický pojem   

 c. naměřená hodnota   
 
  



Otázka 7 
Mezi techniky užívané v behaviorální terapii nepatří:  

 a. flexibilita   

 b. expozice   

 c. odměny a tresty   
 
Otázka 8 
Cílem akčního výzkumu je:  

 a. edukace zkoumané populace výzkumníkem   

 b. dosažení změny u zkoumané populace   

 c. stabilizace stávajícího stavu u zkoumané populace   
 
Otázka 9 
Jak nazval Allport teorii zabývající se redukcí předsudků? 

 a. hypotéza kontaktu   

 b. reformní paradigma   

 c. teorie obětního beránka   
 
Otázka 10 
Obecným principem nabývání státního občanství v ČR je:  

 a. nabytí občanství dle místa narození   

 b. nabytí občanství dle rozhodnutí správního orgánu   

 c. nabytí občanství pokrevně po rodičích   
 
Otázka 11 
Systémy zprostředkovávající změnu jsou podle Pincuse a Minahan:  

 a. nemocnice, školy, programy sociálního zabezpečení   

 b. různé členské organizace nebo asociace podporující zájmy svých členů   

 c. sociální pracovníci a organizace ve kterých pracují   
 
Otázka 12 
Termínem chování označujeme:  

 a. vědomé jednání   

 b. bezprostřední reakci na stimul   

 c. veškerou činnost člověka   

 d. intencionální jednání   
 
Otázka 13 
Americký antropolog Robert Murphy se domnívá, že:  

 a. lidstvo je rasově diferencované   

 b. rozdíly v duševních rysech existují mezi jednotlivci, nikoli mezi národy či rasami   

 c. lidé jsou z hlediska psychických vlastností identičtí   



 
Otázka 14 
Naturalistický směr v sociologii:  

 a. obohacuje sociologii o poznatky moderní ekologie   

 b. nabízí řešení společenských problémů návratem k přírodě   

 c. zdůrazňuje klíčovou úlohu přírodních faktorů na vývoj společnosti   
 
Otázka 15 
Princip sociální politiky, který se váže na pravidla, podle nichž jsou ve společnosti rozdělovány 
příjmy, bohatství i životní příležitosti a předpoklady mezi jednotlivé občany, sociální skupiny, je 
principem:  

 a. spravedlnosti   

 b. subsidiarity   

 c. solidarity   
 
Otázka 16 
Mezi sociologické teorie vzniku sociálních deviací neřadíme:  

 a. teorii nálepkování   

 b. teorii sociální kontroly   

 c. teorii sociálního učení   
 
Otázka 17 
C. Rogers je autorem:  

 a. Encounterových skupin   

 b. svépomocných skupin   

 c. hnutí settlementů   
 
Otázka 18 
Sociální pracovníci mají podle van der Laana jednat:  

 a. komunikativně s použitím strategických prostředků   

 b. komunikativně   

 c. strategicky   
 
Otázka 19 
Postmoderní filozofie:  

 
a. se po období moderny opět vrací k původnímu ideálu osvícenství - rozumu a pokouší se nastolit 
přísný racionalismus, vědeckou exaktnost a strohý materialismus.   

 

b. se kriticky ohlíží zpět po období moderny, jež v 19. a 20. století vzývalo rozum, jehož 
univerzalitu se skepsí odmítá. Vyhlašuje pluralitu alternativ a širokou toleranci okrajových odchylek 
od "normálu".  

 

 
c. se zabývá ultramoderními futuristickými koncepty. Řeší možné varianty budoucího vývoje a 
snaží se připravovat lidstvo na situace, které v dějinách nemají obdoby.   

 
 
 



Otázka 20 
Ochrana před domácím násilím:  

 a. je připravovanou novinkou v legislativě České republiky   

 b. není předmětem právní úpravy v České republice   

 c. je předmětem právní úpravy České republiky   
 
Otázka 21 
Aktivní naslouchání charakterizujeme jako:  

 a. druh verbální komunikace   

 b. přátelské, otevřené "naladění se" na klienta prostřednictvím verbální a neverbální komunikace   

 c. druh neverbální komunikace   
 
Otázka 22 
Který typ panství nenalezneme v koncepci panství M. Webera:  

 a. autoritativní panství   

 b. legální panství   

 c. tradiční panství   
 
Otázka 23 
Které tvrzení je v souladu s koncepcí Michela Croziera?  

 a. Byrokracie je formou vlády neodborníků   

 b. Byrokracie potlačuje lidskou přirozenost   

 c. Byrokracie není schopna učit se ze svých omylů   
 
Otázka 24 
Pozitivismus v sociálních vědách je zaměřen na:  

 a. zjišťování vztahu mezi proměnnými   

 b. zjišťování významu jednání   

 c. interpretaci motivů jednání   
 
Otázka 25 
Pravdivý je následující výrok:  

 a. Korporaci vytváří jako právnickou osobu společenství osob.   

 
b. Korporace je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky 
nebo hospodářsky.   

 c. Korporace je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu.   
 
Otázka 26 
Do jakého termínu se vyplácí těhotné ženě vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství?  

 a. nejdéle do počátku 10.týdne před porodem   

 b. nejdéle 1 den před porodem   

 c. nejdéle do počátku 6.týdne před porodem   
 



Otázka 27 
Pojetí vývoje, jehož podstatou je biologická tendence k adaptaci a jež probíhá jako aktivní zvládání 
prostředí pomocí inteligence, formuloval:  

 a. A. Gesell   

 b. W. Stern   

 c. L. S. Vygotskij   

 d. J. Piaget   
 
Otázka 28 
Rysem antiopresivního přístupu dle Thompsona je uplatňování tří imperativů. Jsou jimi:  

 a. spravedlnost, rovnost, zmocňování   

 b. zmocňování, spravedlnost, spoluúčast   

 c. spravedlnost, rovnost, spoluúčast   
 
Otázka 29 
Z kolika soudců se skládá Ústavní soud  

 a. 12   

 b. 20   

 c. 15   
 
Otázka 30 
Vyberte, co nepatří mezi onkologická onemocnění:  

 a. leukémie   

 b. blastom   

 c. melanin   

 d. melanom   
 
Otázka 31 
V jakém právním předpise je upraven příspěvek na péči?  

 a. zákon č. 117/1995Sb., o státní sociální podpoře   

 b. zákon č.187/2006Sb., o nemocenském pojištění   

 c. zákon č. 108/2006Sb., o sociálních službách   
 
Otázka 32 
Paralingvistika se zaměřuje na:  

 a. využití lingvistiky v intrapsychické komunikaci   

 b. mimoverbální hlasové projevy   

 c. přenos myšlenkových procesů   

 d. řešení vztahů mezi dvěma komunikujícími   
 
  



Otázka 33 
Za závažné komplikace závislosti na alkoholu jsou považovány:  

 a. jícnové varixy a karcinom pankreatu   

 b. icterus a zánět žaludku   

 c. jícnové varixy a karcinom periostu   
 
Otázka 34 
Funkcí inzulínu je:  

 a. snižuje hladinu glykémie v krvi   

 b. udržuje určitou hladinu glukózy v krvi   

 c. Podporuje vylučování moče   

 d. ketoacidóza   
 
Otázka 35 
O omezení svéprávnosti rozhoduje:  

 a. odbor sociální péče obecního úřadu   

 b. soud   

 c. orgán sociálně - právní ochrany dítěte   
 
Otázka 36 
Jak se nazývá druh nezaměstnanosti charakterizován spojováním s fluktuacemi ekonomiky?  

 a. Strukturální nezaměstnanost.   

 b. Cyklická nezaměstnanost.   

 c. Frikční nezaměstnanost.   
 
Otázka 37 
Jak dělí Maslow potřeby?  

 a. na záměrné a nezáměrné   

 b. na citové a rozumové   

 c. na nedostatkové a růstové   

 d. na sociální a individuální   
 
Otázka 38 
Meritokratický systém odměn je založen na:  

 a. neformálních vztazích mezi členy sociální organizace   

 b. výkonu a jeho hodnocení   

 c. sociálním původu individua   
 
Otázka 39 
Obecnou soustavu soudů tvoří:  

 a. Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské, okresní soudy   

 b. Nejvyšší soud, vrchní, krajské, okresní soudy   



 c. Ústavní soud, Nejvyšší soud, vrchní, krajské, okresní soudy   
 
Otázka 40 
Podle T. Parsonse je sociální status činitele:  

 a. jeho jednáním na dané sociální pozici   

 b. oceněním individua v očích členů referenční skupiny   

 c. jeho kvalitou, která je důležitá pro udržení systému   
 
Otázka 41 
Délka podpůrčí doby podpory v nezaměstnanosti je u osob do 50 let stanovena:  

 a. 5 měsíců   

 b. 11 měsíců   

 c. 2 měsíce   
 
Otázka 42 
Feministickým studiím se také říká:  

 a. sexual harassment   

 b. political correctness   

 c. gender studies   
 
Otázka 43 
Společnost drží pohromadě díky možnosti jedněch donutit ostatní ke spolupráci. Toto je hlavní 
teze: 

 a. teorií sociálního konsensu   

 b. interakčních teorií   

 c. teorií sociálního konfliktu   
 
Otázka 44 
Mezi techniky sběru dat nepatří:  

 a. etnografický výzkum   

 b. dotazníkové šetření   

 c. rozhovor   
 
Otázka 45 
Jaká je základní sazba minimální mzdy k 1.1.2017?  

 a. 12 500,- Kč   

 b. 9 900,- Kč   

 c. 11 000,- Kč   
 
Otázka 46 
Viktimologie se zabývá:  

 a. trestnými činy   

 b. oběťmi trestných činů   



 c. pachateli trestných činů   
 
Otázka 47 
Co je to pozitivní diskriminace:  

 

a. Důsledek přežívání otrokářského systému v některých státech USA v 1. polovině 20. století. 
Podle tehdy doznívající rasové teorie byli například černoši nebo indiáni pokládáni za méněcenné, a 
proto se nesměli mísit s bělochy (zákaz sňatků, oddělené školy, ghetta apod.)  

 

 

b. Snaha napravit křivdy napáchané na rasových či etnických menšinách v duchu doznívajících 
teorií apartheidu, rasové segregace a eugeniky. Od 60. let 20. století se v některých státech USA 
provádí tzv. rasová diskriminace (reverse discrimination) tak, že dosud znevýhodněné menšiny jsou 
pomocí kvót zvýhodněny při přijímání do škol, armády, úřadů, k policii apod.  

 

 

c. Jeden z projevů teorie apartheidu, která hlásá, že každá rasa a jí vlastní kultura má odlišné tempo 
vývoje. Pozitivní diskriminace znamená politiku segregace - vytváření speciálních škol, pracovních 
míst, kaváren, kostelů apod. pro etnické skupiny. Existovala v některých státech USA, ale například 
i ve Skandinávii do 60. let 20. století.  

 

 
Otázka 48 
Podle Soydan a Williams je klíčovým faktorem pro definici menšiny: 

 a. počet   

 b. tělesná charakteristika   

 c. mocenský vztah   
 
Otázka 49 
Podle Popple je hlavní role sociálního pracovníka v komunitní akci:  

 a. aktivista, dobrovolník   

 b. aktivista   

 c. aktivista, zplnomocnitel   
 
Otázka 50 
Na představě o nadřazenosti jedné kultury nad ostatními je založen:  

 a. multikulturalismus   

 b. etnocentrismus   

 c. kulturní relativismus   
 
Otázka 51 
Multikulturalita:  

 a. je cílem multikulturního vzdělávání   

 b. je přirozený jev označující setkávání různých kultur v různých kontextech a dobách   

 c. je ideologií usilující o rovnoprávné postavení všech kultur   
 
Otázka 52 
Metoda kapitalizace představuje financování důchodového pojištění založeného na:  

 a. financování fondovou metodou   

 b. financování účetní rezervou   



 c. financování průběžným způsobem – ze státního rozpočtu   
 
Otázka 53 
Kolik stupňů závislosti rozlišujeme při posuzování závislosti žádosti o příspěvek na péči?  

 a. tři stupně závislosti   

 b. dva stupně závislosti   

 c. čtyři stupně závislosti   
 
Otázka 54 
Kolik dní činí podpůrčí doba v případě ošetřovného svobodné matky?  

 a. 7 dní   

 b. 16 dní   

 c. 14 dní   
 
Otázka 55 
Kulturní relativismus:  

 a. upozorňuje na relativnost vnímání vlastní kultury   

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

 c. nabízí perspektivu vnímání kultur v jejich vlastním kontextu   
 
Otázka 56 
U které níže uvedené dávky státní sociální podpory se netestuje příjem?  

 a. rodičovský příspěvek   

 b. příspěvek na bydlení   

 c. přídavek na dítě   
 
Otázka 57 
Kretchmerova teorie temperamentu je založena na: 

 a. typu stavby těla (antropometrické šetření)   

 b. reaktivitě nerovové soustavy   

 c. emoční labilitě a stabilitě   

 d. převládajících tělních tekutinách   
 
Otázka 58 
Kódování kvalitativních dat dělíme na:  

 a. otevřené, uzavřené a selektivní   

 b. otevřené, axiální a selektivní   

 c. primární, sekundární a terciální   
 
Otázka 59 
Carl R. Rogers je představitelem:  

 a. psychodynamické terapie   



 b. nedirektivní terapie   

 c. direktivní terapie   
 
Otázka 60 
R. K. Merton popsal několik typ ů rolových konflikt ů. Nepatří mezi ně:  

 a. konflikt mezi rolemi   

 b. dvojité role   

 c. intra- role konflikt   

 c. já- role konflikt   
 


