
Sociální práce (navazující magisterské) 

varianta A – správné odpovědi 
 

Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu.  
Maximum bodů, které může uchazeč získat, je 80:  

• Test orientace v předepsané oborové literatuře obsahuje 20 uzavřených otázek.  
Max. dosažitelný počet bodů: 20  

 

Předepsaná oborová literatura:  
• DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, 2002.  
• KREBS, V. a kol. Sociální politika. Praha: Aspi, 2007.  
• LAAN,G. Otázky legitimace sociální práce. Boskovice: Albert, 1998.  
• MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001.  
• MATOUŠEK, O. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003.  
• NAVRÁTIL, P. Úvod do teorií a metod sociální práce. Brno: Národní centrum pro 

rodinu, 2000.  
• ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005.  

 
1. Stát, coby dominantní subjekt sociální politiky je typický pro: 

a. liberální sociální stát 
b. konzervativní sociální stát 
c. sociálně-demokratický sociální stát 

(Krebs, str. 80) 
 
2. Vztah chudoby a sociálního vyloučení je následující: 

a. chudoba je širší pojem a zahrnuje v sobě také sociální vyloučení 
b. sociální vyloučení je širší pojem a zahrnuje v sobě také chudobu 
c. jedná se o synonyma 

(Krebs, str. 124) 
 
3. Komunikativní jednání je orientováno na: 

a. reprodukci systému 
b. na dosažení moci 
c. vzájemné porozumění 

(Laan, str.45) 
 
4. Pro kvantitativní výzkum je typická: 

a. vysoká reliabilita 
b. vysoká validita 
c. vysoká reliabilita i vysoká validita 

(Disman, str. 287) 
 



5. Interference se zkoumaným systémem znamená: 
a. situaci, ve které nelze provádět měření 
b. měřící aparát ovlivňuje měřený systém 
c. měřený systém ovlivňuje měřící aparát 

(Disman, str. 132) 
 
6. Ke zneužití kontroly pracovníka nad klientem dochází, když:  

a. pracovník klientovi nepomáhá 
b. pracovník není vybaven dostatečnými dovednostmi 
c. pracovník pod záminkou prospěchu klienta prosazuje své cíle 

(Úlehla, str. 40) 
 
7. V systemickém přístupu je:  

a. pracovník expertem na problém i  na řešení 
b. klient expertem na problém a pracovník expertem na řešení 
c. klient i pracovník experty na řešení i na problém, ale každý s jinou odpovědností 

(Úlehla, str. 78) 
 
8. Smyslem dojednávání není:  

a. vzdělávání a odborný růst pracovníka 
b. vytyčení cíle spolupráce 
c. vytvoření prostoru pro spolupráci 

(Úlehla, str. 76) 
 
9. Mezi profesionální způsoby práce sociálního pracovníka podle Úlehly nepatří:  

a. terapie 
b. dozor 
c. profesionální odstup 

(Úlehla, str. 32-40) 
 
10. Sociální práce jako terapeutická pomoc: 

a. cílem sociální práce v tomto pojetí je vyjít vstříc individuálním potřebám jedinců a 
současně usilovat o zlepšování systému sociálních služeb, jehož je součástí 

b. cílem sociální práce v tomto pojetí je snaha pomoci zabezpečit jednotlivcům, 
skupinám i komunitám psychosociální pohodu 

c. cílem sociální práce v tomto pojetí je skrze podporu společenské kooperace a 
solidarity pomoci utlačeným získat vliv nad vlastními životy 

(Navrátil, str.12) 
 
11. Teorie rolí je vystavěna na předpokladu, že: 

a. pokud není určité chování odměňováno, vymizí 
b. proces formace rolí se odehrává prostřednictvím sociálního očekávání a etiketizace 

(labelling) 
c. lidé v sociální struktuře společnosti zaujímají různé pozice; role označují očekávané 

jednání vzhledem k držitelům těchto pozic 
(Navrátil, str.37) 
 
 
 
 



12. V rámci behaviorální teorie se používají následující techniky: 
a. paradoxní intence, dereflexe a společný jmenovatel; 
b. systematická desenzibilizace, odměny a tresty, vyhasínání, expozici; 
c. v rámci teorie nejsou rozvinuty žádné techniky, blíží se spíše k uměleckému vyjádření. 

(Navrátil, str.44) 
 
13. Věcná dávka je:  

a. poskytnutí finančního obnosu ve výši podle zákona 
b. poskytnutí věci 
c. konání ve prospěch někoho 

(Matoušek, Základy, str.176) 
 
14. Mezi světovými válkami je sociální práce ovlivňována zejména:  

a. psychoterapií 
b. psychologií a pedagogikou 
c. teologií 

(Matoušek, Základy, str. 103) 
 
15. Přesvědčení, že stát má zasahovat pouze v těch nejnutnějších případech je 
charakteristické pro:  

a. korporativistický model sociálního státu 
b. univerzalistický model sociálního státu  
c. reziduální model sociálního státu 

(Matoušek, Základy, str. 105) 
 
16. Předmět sociální politiky státu je vymezen jeho:  

a. ústavou a zákony 
b. vnitřními předpisy organizací, které poskytují sociální služby 
c. politickým programem vládnoucí strany 

(Matoušek, Základy, str.172) 
 
17. Občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti sociální programy:  

a. ze zákona nerealizují  
b. realizují za účelem zisku 
c. realizují, aniž sledují zisk jako primární cíl 

(Matoušek, Základy, str.173) 
 
18. Dobrovolnická služba:  

a. je upravena zákonem 
b. není upravena zákonem 
c. je upravena jen vnitřními předpisy organizace 

(Matoušek, Řízení, str. 63) 
 
19. Situace, kdy sociální pracovník stojí před dvěma nebo více možnostmi vycházejících  
z protichůdných morálních principů, je označována jako: 

a. etický problém 
b. etický diskurz 
c. etické dilema 

(Matoušek, Řízení, s. 24) 
 



20. Zdrojem financování sociálních služeb mohou být i příspěvky od klientů: 
a. ano 
b. ne 
c. platí jen pro zahraničí 

(Matoušek, Řízení, s. 337) 
 


