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Sociální práce s poradenským zaměřením (NMgr. Kombinované studium) 

Otázka 1  

Ke druhům schopností nepatří:  

 a. emocionální schopnosti  
 

 b. intelektové schopnosti  
 

 c. psychomotorické schopnosti  
 

 d. percepční schopnosti  
 

Otázka 2  

Hypotéza se ve statistických testech významnosti používá k:  

 a. potvrzení předpokladu o vztahu dvou proměnných  
 

 b. ověřování tvrzení o parametrech rozdělení naměřených hodnot  
 

 c. statistické analýze těsnosti vztahů mezi proměnnými  
 

 d. ověřování tvrzení o vztazích mezi proměnnými  
 

Otázka 3  

Stupnice, které postihují kvalitativní znaky, se nazývají:  

 a. intervalové  
 

 b. poměrové  
 

 c. pořadové  
 

 d. nominální  
 

Otázka 4  

Sociální službou rozumíme:  

 a. regulaci sociálního subjektu nebo objektu příkazem nebo zákazem  
 

 b. činnost ve prospěch někoho  
 

 c. poskytování finanční pomoci potřebným  
 

 d. programy uskutečňování sociální politiky  
 

Otázka 5  

Který typ vzorku reprezentuje všechny známé i neznámé vlastnosti populace (základního 
souboru):  
Vyberte jednu odpověď  

 a. kvótní vzorek  
 

 b. záměrný vzorek  
 

 c. nahodilý vzorek  
 

 d. náhodný vzorek  
 

Otázka 6  

Nezávisle proměnnou ve výzkumu je: 

 a. proměnná, kterou výzkumník manipuluje a jejíž vliv očekává  
 



 b. proměnná, jejíž změny výzkumník měří  
 

 c. proměnná, na kterou výzkumník nemá žádný vliv  
 

 d. proměnná, kterou výzkumník predikuje  
 

Otázka 7  

Poradenská intervence nenavozuje změnu ve směru:  

 a. zdokonalování možností klienta  
 

 b. posunu v tom, jak klient své chování vnímá  
 

 c. posunu v chování klienta  
 

 d. posunu ve směru individualizace  
 

Otázka 8  

Vyberte z uvedených pojmů ten, který vymezuje poradenství v sociální práci:  

 a. intervence  
 

 b. osobnostní změna  
 

 c. dlouhodobost  
 

 d. interiorizace  
 

Otázka 9  

Která odchylka nepatří ke statistickým charakteristikám:  

 a. směrodatná  
 

 b. průměrná  
 

 c. standardní  
 

 d. variabilní  
 

Otázka 10  

Mezi základní myšlenkové operace nepatří:  

 a. kategorizace a konkretizace  
 

 b. generalizace  
 

 c. analýza a syntéza  
 

 d. vybavování  
 

Otázka 11  

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

 a. Paulo Freire  
 

 b. Mary E. Richmondová  
 

 c. Janis Fooková  
 

 d. Jane Adamsová  
 

 



Otázka 12  

Referenční skupina je:  

 a. skupina, jejímiž jsme členy  
 

 b. skupina s kladnými sociálními hodnotami  
 

 c. skupina, do niž jsou lidi zařazeni  
 

 d. skupina, k níž se lidé vztahují  
 

Otázka 13  

Doplňte chybějící číslo v řadě: 4 - 9 - 16 - 25 - 36 - ?  

 a. 47  
 

 b. 48  
 

 c. 49  
 

 d. 51  
 

Otázka 14  

Která z uvedených položek nepatří mezi metody sociální práce?  

 a. komunitní práce  
 

 b. streetwork  
 

 c. skupinová psychoterapie  
 

 d. individuální případová práce  
 

Otázka 15  

Pomocí Spearmanova korelačního koeficientu měříme:  

 a. statistikou závislost mezi kvalitativními znaky  
 

 b. statistickou závislost i nezávislost mezi proměnnými  
 

 c. statistickou významnost rozdílů mezi dvěma znaky pořadové stupnice  
 

 d. jak těsně spolu souvisí dva pořadové znaky  
 

Otázka 16  

Knihu Otázka sociální napsal:  

 a. J. Keller  
 

 b. T. G. Masaryk  
 

 c. L. Musil  
 

 d. M. Petrusek  
 

Otázka 17  

Do poradenské intervence nepatří:  

 a. hraní role  
 

 b. empatie  
 

 c. modelování  
 

 d. nácviky  
 



Otázka 18  

Najděte souvislost mezi uvedenými pojmy: PŮDORYS : MODEL = KRUH : ?  

 a. kresba  
 

 b. koule  
 

 c. kostka  
 

 d. kvádr  
 

Otázka 19  

Současný model české rodiny lze popsat jako:  

 a. egalitární, matrilokální  
 

 b. patriarchální, neolokální  
 

 c. matrilineární, nukleární  
 

 d. nukleární, egalitární  
 

Otázka 20  

Relativní chudoba je:  

 a. založena na hodnocení vlastní životní situace jedincem či domácností  
 

 b. chudoba spojena s pozicí jedinců i celých skupin na trhu práce  
 

 
c. stav, v němž jedinec nebo rodina uspokojuje své potřeby na výrazně nižší úrovni, než je 

standard v dané společnosti   

 d. stav, kdy nedostatek prostředků neumožňuje lidem uspokojovat základní životní potřeby  
 

Otázka 21  

K základním druhům asertivity nepatří:  

 a. empatická asertivita  
 

 b. konfrontační asertivita  
 

 c. stupňovaná asertivita  
 

 d. instrumentální asertivita  
 

Otázka 22  

K základním složkám sociální percepce nepatří:  

 a. somatická složka  
 

 b. atributivní složka  
 

 c. afektivní složka  
 

 d. expektační složka (očekávání)  
 

Otázka 23  

Detekce domácího násilí a působení na rizikové, dysfunkční rodiny či rodiny s handicapovanými 
dětmi je v rámci syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte součástí:  

 a. sekundární prevence  
 

 b. primární prevence  
 



 c. jde o opatření spadající do primární, sekundární i terciární prevence  
 

 d. terciární prevence  
 

Otázka 24  

Lidský temperament je:  

 a. dynamická základna emocí  
 

 b. základ pro tvořivé myšlení  
 

 c. kognitivní složka osobnosti  
 

 d. označení pro zvýšenou sexualitu člověka  
 

Otázka 25  

K protektivním faktorům, které chrání zdraví patří:  

 a. vysoká úroveň sociální opory  
 

 b. vnější místo kontroly  
 

 c. psychická tenze  
 

 d. nízká úroveň hardiness (nezdolnosti)  
 

Otázka 26  

Sociální koakce je:  

 a. neverbální komunikace  
 

 b. soupeřivé jednaní dvou nebo více osob  
 

 c. vzájemné ovlivňovaní dvou nebo více samostatně jednajících osob  
 

 d. souhlasné jednání dvou nebo více osob  
 

Otázka 27  

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

 a. pumpa  
 

 b. ledviny  
 

 c. detoxikační jednotka  
 

 d. život  
 

Otázka 28  

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

 a. čichat  
 

 b. kupovat  
 

 c. solit  
 

 d. připravovat  
 

Otázka 29 

Psychodynamický model sociální práce vychází:  

 a. z humanistických principů  
 



 b. z psychoanalytických principů  
 

 c. z fenomenologických principů  
 

 d. z behavioristických principů  
 

Otázka 30  

Přístup, který vznikl v rámci sociální práce, se označuje jako:  

 a. přístup orientovaný na úkoly  
 

 b. teorie sociálního učení  
 

 c. pedagogika osvobození  
 

 d. systemický přístup  
 

Otázka 31  

Nová chudoba je:  

 a. spojována s analýzami sociálně ekonomických informaci o souborech domácností  
 

 b. spojována zájmena s vlivem životního prostředí na neschopnost práce  
 

 c. považována za latentní chudobu  
 

 d. spojována s pozici jedinců na trhu práce  
 

Otázka 32  

Druhou vývojovou fází rodiny je podle Světové zdravotnické organizace:  

 a. fáze extinkce  
 

 b. fáze expoze  
 

 c. fáze extenze  
 

 d. fáze exprese  
 

Otázka 33  

Profesní etika je:  

 a. popis praktických dovedností v práci s klienty  
 

 b. popis správně prováděných úkonů sociálních pracovníků  
 

 c. profesionální způsob jednání sociálních pracovníků s klienty  
 

 d. morální aspekt vztahu sociálního pracovníka s ostatními subjekty  
 

Otázka 34  

Základním cílem krizové intervence jako případové metody sociální práce je:  

 a. úprava sociálního prostředí klienta  
 

 b. změna osobnosti klienta  
 

 c. návrat klienta k předkrizovému stavu  
 

 d. změna životního stylu klienta  
 

 



Otázka 35  

Pareidolie označuje:  

 a. mrákotný stav  
 

 b. dotváření vjemu živou fantazií  
 

 c. nepohyblivost, chybění mimiky  
 

 d. úzkostný stav  
 

Otázka 36  

Vyberte z uvedených typů supervize tu, která k nim nepatří:  

 a. na přípravu případu  
 

 b. zaměřená na téma  
 

 c. na proces intervence  
 

 d. zaměřená problém  
 

Otázka 37  

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

 a. stát, trh práce, občanská společnost  
 

 b. stát, občanská společnost, rodina  
 

 c. trh práce, rodina, občanská společnost  
 

 d. stát, občanská společnost, dobrovolné nestátní organizace  
 

Otázka 38  

K základním druhům nezaměstnanosti z hlediska jejich příčin nepatří:  

 a. konjunkturální nezaměstnanost  
 

 b. strukturální nezaměstnanost  
 

 c. frikční nezaměstnanost  
 

 d. trvalá nezaměstnanost  
 

Otázka 39  

Vyberte, který termín mezi ostatní významově nepatří:  

 a. vigilance  
 

 b. kóma  
 

 c. inkoherence  
 

 d. somnolence  
 

Otázka 40  

Zápornou hodnotu korelačního koeficientu blížícího se - 1 lze interpretovat jako:  

 a. naprostou nezávislost  
 

 b. negativní nezávislost  
 

 c. nízkou závislost  
 

 d. velmi vysokou závislost  
 



Otázka 41  

Distres je:  

 a. přiměřená úroveň zátěže  
 

 b. nepřiměřená, negativně prožívaná zátěž  
 

 c. stav příjemného napětí související se zajímavými aktivitami  
 

 d. schopnost zvládat silnou zátěž  
 

Otázka 42  

Závisle proměnná je:  

 a. příčina, kterou výzkumník při výzkumu post facto nebere v úvahu  
 

 b. výsledkem působení nezávisle proměnné  
 

 c. prvkem, s nímž výzkumník při experimentu přímo manipuluje  
 

 d. proměnná, která predikuje vlastnosti jiných nepodstatných znaků  
 

Otázka 43  

Právními úkony rozumíme:  

 
a. právní události, které směřují zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo 

povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují   

 b. projevy vůle subjektů práva, které směřují ke vzniku právního vztahu  
 

 
c. projevy vůle subjektů práva, které směřují zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv 

nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují   

 d. právní skutečnosti, které nastávají nezávisle na vůli jednajícího subjektu práva  
 

Otázka 44  

Podle charakteru skupinové vazby se sociální skupiny rozlišují na:  

 a. vlastní a cizí  
 

 b. funkční a dysfunkční  
 

 c. malé a velké  
 

 d. formální a neformální  
 

Otázka 45  

Z uvedených charakteristik nepatří k mírám centrální tendence:  

 a. modus  
 

 b. medián  
 

 c. aritmetický průměr  
 

 d. směrodatná odchylka  
 

Otázka 46  

Etický kodex sociálních pracovníků byl vydán v roce:  

 a. 1995  
 

 b. 1991  
 



 c. 1989  
 

 d. 1993  
 

Otázka 47  

Největší záruku reprezentativnosti zkoumaných osob vzhledem k základnímu souboru skýtá:  

 a. kvótní výběr  
 

 b. náhodný výběr  
 

 c. vícenásobný výběr  
 

 d. záměrný výběr  
 

Otázka 48  

Najděte souvislost mezi uvedenými pojmy: PTÁT SE: ODPOVÍDAT = TVRDIT : ?  

 a. zaručit  
 

 b. přitakat  
 

 c. dokázat  
 

 d. litovat  
 

Otázka 49  

Mezi tzv. malá paradigmata sociální práce nepatří:  

 a. paradigma reformní  
 

 b. paradigma poradenské  
 

 c. paradigma terapeutické  
 

 d. paradigma eklektické  
 

Otázka 50  

Tzv. Balintovské skupiny využívané v sociální práci představují:  

 a. supervizní skupiny určené pomáhajícím pracovníkům  
 

 b. terapeutické skupiny určené klientům  
 

 c. zvláštní formu terapeutické komunity  
 

 d. svépomocné skupiny klientů  
 


