
Sociální práce 
NMgr. prezenční studium 

Test: Minimální standard 

60 otázek za 60 bodů, časový limit 30 minut 
 

Otázka 1  

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. solidarity  
 

 b. spravedlnosti  
 

 c. subsidiarity  
 

 

Otázka 2 

Na utváření osobnosti mají vliv:  

 a. dědičnost, prostředí a jedinec sám  
 

 b. dědičnost a prostředí  
 

 c. dědičnost, vzdělání a učení  
 

 

Otázka 3  

Patrimonialismus je druhem panství:  

 a. Tradičního  
 

 b. Legálního  
 

 c. Charismatického  
 

 

Otázka 4  

Zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách vyžaduje k poskytování sociálních služeb 

registraci. O této registraci rozhoduje:  

 a. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky  
 

 b. krajský soud  
 

 c. krajský úřad  
 

 

Otázka 5  

Sídlem Ústavního soudu ČR je:  

 a. Ostrava  
 

 b. Praha  
 

 c. Brno zdroj: z. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, § 26  
 

 

  



Otázka 6  

V případě, že je rodič dle z. č. 94/1963 Sb., o rodině omezen nebo zbaven rodičovské 

zodpovědnosti ke svému dítěti, zaniká tím vyživovací povinnost rodiče vůči tomuto dítěti:  

 a. ano v případě, že o to rodič požádá  
 

 b. ne  
 

 c. ano  
 

 

Otázka 7  

Minimální hranice příjmu, nutná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb 

na úrovni přežití, je v České republice koncipována prostřednictvím:  

 a. životního minima  
 

 b. minimální mzdy  
 

 c. existenčního minima  
 

 

Otázka 8  

Rovnovážný stav organismu se nazývá:  

 a. Homeostáza  
 

 b. Hemolýza  
 

 c. Hemostáza  
 

 

Otázka 9 

O solidaritě organické a mechanické hovořil:  

 a. E. Durkheim  
 

 b. A. Comte  
 

 c. V. Pareto  
 

 

Otázka 10  

Vztah mezi vědou a zdravým rozumem lze vyjádřit tak, že  

 a. zdravý rozum prověřuje svá tvrzení stejnými postupy jako věda  
 

 b. věda postupuje systematicky, zdravý rozum ne  
 

 c. mezi postupy zdravého rozumu a vědy neexistují rozdíly  
 

 

Otázka 11 

Co znamená, že je rozsudek v právní moci:  

 a. byl ústně vyhlášen předsedou senátu účastníkům řízen  
 

 
b. byl doručen a již marně uplynula lhůta k podání odvolání, zdroj: z.č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, § 159   

 c. byl doručen všem účastníkům řízení  
 

 

  



Otázka 12  

Řešením již vzniklých sociálních problémů (reaguje "ex post") se zabývá:  

 a. pasivní sociální politika  
 

 b. aktivní sociální politika  
 

 c. perspektivní sociální politika  
 

 

Otázka 13  

Situaci, kdy se člověk či skupina osob z určitých příčin dostává na okraj společnosti, lze 

označit za:  

 a. sociální inkluzi  
 

 b. sociální exkluzi  
 

 c. marginalizaci  
 

 

Otázka 14 

Korporativní model je typem sociálního státu, který je:  

 
a. systémem sociálního zabezpečení, který je postaven na systému sociálního pojištění (je 

charakteristický pro Německo)   

 
b. systémem sociálního zabezpečení, který je řízen státem, a je typický tím, že občanům 

garantuje minimum příjmů a služeb (je charakteristický pro Velkou Británii)   

 
c. centrálně řízeným systémem sociálního zabezpečení, a je typický tím, že zabezpečuje 

občany ve všech aspektech života (je charakteristický pro skandinávské země)   

 

Otázka 15 

Která z těchto strategií nepatří mezi akulturační strategie členů etnických skupin ve 

většinové společnosti:  

 a. integrace  
 

 b. ghettoizace  
 

 c. asimilace  
 

 

Otázka 16 

Kulturní šok:  

 

a. patří mezi přirozené reakce, které se objevují u lidí pobývajících delší dobu v cizím 

prostředí; nejistota ve vztahu k platným pravidlům, zvykům a zvládnutí místního jazyka 

vyvolává stav dezorientace a anomie  
 

 
b. nastává tehdy, pokud je společnost tvořena přítomností různých etnických, sociálních a 

náboženských skupin   

 
c. patří mezi přirozené reakce spojené s každým setkáváním různých etnických, sociálních a 

náboženských skupin   

 

  



Otázka 17 

Viktimologie se zabývá:  

 a. pachateli trestných činů  
 

 b. trestnými činy  
 

 c. oběťmi trestných činů  
 

 

Otázka 18 

Náhodný výběr znamená, že  

 
a. výběrový soubor je složen z jednotek populace, z nichž každá má stejnou šanci být 

vybrána   

 b. počet jednotek ve výběru se rovná počtu jednotek v populaci  
 

 c. jednotky výběru vybíráme podle geografické dostupnosti  
 

 

Otázka 19 

Přístupy snižování či minimalizace poškození drogami u osob, které v současnosti drogy 

užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly jsou označovány jako:  

 a. substituční léčba  
 

 b. resocializace  
 

 c. harm reduction  
 

 

Otázka 20 

Mezi základní složky krve nepatří:  

 a. Erytrocyty, leukocyty, trombocyty  
 

 b. Plazma, plazmatické bílkoviny a glukóza  
 

 c. Inzulin, trypsin  
 

 d. Granulocyty, agranulocyty  
 

 

Otázka 21 

Masarykova státní škola zdravotní a sociální péče vznikla:  

 a. v roce 1920  
 

 b. v roce 1935  
 

 c. v roce 1918  
 

 

Otázka 22 

Při rozporu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce z důvodu kvalifikačních vzniká:  

 a. strukturální nezaměstnanost  
 

 b. frikční nezaměstnanost  
 

 c. cyklická nezaměstnanost  
 

 

  



Otázka 23 

Psycholingvistika patří mezi:  

 a. speciální psychologické disciplíny  
 

 b. aplikované psychologické vědy  
 

 c. základní psychologické disciplíny  
 

 

Otázka 24 

Základními stadii Kohlbergovy teorie morálního vývoje jsou:  

 a. heteronomní stadium; autonomní stadium  
 

 
b. morálka "hodného dítěte"; morálka svědomí a autority; morálka jsko společenská 

smlouva   

 c. předkonvenční stadium; konvenční stadium; principiální stadium  
 

 

Otázka 25 

Dialektická triáda (teze-antiteze-synteze) jako zákon vývoje duchovní podstaty světa byla 

rozpracována v učení:  

 a. K. Marxe  
 

 b. A. Comta  
 

 c. Hegela  
 

 

Otázka 26 

Dětský domov je dle Zákona o sociálních službách sociální službou spadající do oblasti:  

 a. sociální prevence  
 

 b. sociální péče  
 

 c. není sociální služba  
 

 

Otázka 27 

Jako syndrom CAN nelze označit:  

 
a. nezabránění týrání, zneužívání a/nebo zanedbávání dítěte, pokud o něm víme, že se děje 

  

 b. nucení dítěte (přiměřeným způsobem) k absolvování povinné školní docházky  
 

 c. aktivní ubližování dítěti a/nebo nedostatečnou péči o něj  
 

 

Otázka 28 

Mezi tzv. skupinové fenomény řadíme:  

 a. kohezi, skupinovou kulturu, tenze ve skupině, komunitní rozvoj  
 

 b. skupinovou dynamiku  
 

 c. stanovení individuálních a skupinových cílů  
 

 

  



Otázka 29 

Xenofobie:  

 a. je předmětem právních úprav  
 

 b. není spojena s heterostereotypy ani s autostereotypy  
 

 
c. není předmětem právních úprav, ale aktivní chování, které z xenofobního postoje vychází 

předmětem právních úprav je   

 

Otázka 30 

Předmět výzkumu je  

 a. pojmenováním části reality, kterou hodláme zkoumat  
 

 b. souborem operací, které mají během výzkumu provedeny  
 

 c. vyjádřen otázkou  
 

 

Otázka 31 

Pojem komunita je užíván v opozici k pojmu:  

 a. pospolitost  
 

 b. společnost  
 

 c. kapitalismus  
 

 

Otázka 32 

Konstruktivní otázky:  

 a. směřují k získání konkrétní informace  
 

 b. pomáhají klientovi porozumět světu, ve kterém žije a najít jeho smysluplné vysvětlení  
 

 
c. slouží především k uspokojení potřeby sociálního pracovníka porozumět problému 

klienta   

 

Otázka 33 

Souhrn vlastností jedince, které určují dynamiku prožívání, myšlení a jednání jedince, se 

nazývá:  

 a. charakter  
 

 b. temperament  
 

 c. osobnost  
 

 

Otázka 34 

Projekt kvantitativního výzkumu v sociálních vědách obsahuje mj.  

 a. interpretaci dat  
 

 b. statistické zpracování dat  
 

 c. úvahu o velikosti výběrového souboru  
 

 

  



Otázka 35 

Které tvrzení je správné:  

 a. Mezi psychotické projevy řadíme halucinaci,bludy  
 

 b. Mezi psychotické projevy řadíme hypnózu, regresi, halucinaci  
 

 c. Mezi psychotické projevy řadíme halucinaci, bludy, obsesi  
 

 

Otázka 36 

Korán a Sunna jsou posvátné spisy:  

 a. islámu  
 

 b. křesťanství  
 

 c. judaismu  
 

 

Otázka 37 

Věda zabývající se etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí se nazývá:  

 a. adiktologie  
 

 b. narkologie  
 

 c. dadiktologie  
 

 

Otázka 38 

Účastníky komunitního plánování jsou:  

 a. poskytovatel, uživatel, obec  
 

 b. zadavatel, poskytovatel, uživatel  
 

 c. zadavatel, poskytovatel  
 

 

Otázka 39 

Které tvrzení je správné z hlediska Homansovy teorie směny?  

 a. Mocní mají moc proto, že jsou druhým užiteční.  
 

 b. Mocní mají moc proto, že si podrobili druhé.  
 

 c. Mocní mají moc proto, aby vládli.  
 

 

Otázka 40 

Lokální a kosmopolitní názorové vůdce rozlišil  

 a. R. K. Merton  
 

 b. T. Parsons  
 

 c. J. Habermas  
 

 

  



Otázka 41 

Podle Zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů:  

 

a. mají národnostní menšiny tradičně a dlouhodobě žijící na území ČR právo na označení 

budov orgánů veřejné správy nacházejících se v obci, ve které žijí, v jazyce národnostní 

menšiny  
 

 
b. mají všechny národnostní menšiny žijící na území ČR právo na označení budov orgánů 

veřejné správy v jazyce národnostní menšiny   

 
c. mají národnostní menšiny tradičně a dlouhodobě žijící na území ČR právo na označení 

budov orgánů veřejné správy v jazyce národnostní menšiny   

 

Otázka 42 

Zmocnění (empowerment) je v teoriích sociální práce chápáno jako:  

 a. možnost ovlivňovat financování projektu  
 

 b. plná participace ve společnosti  
 

 c. hájení svých práv při soudním jednání  
 

 

Otázka 43 

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 44 

Pohlaví (muž/žena) je znakem  

 a. kardinálním  
 

 b. nominálním  
 

 c. ordinálním  
 

 

Otázka 45 

Za zakladatele sociologie je považován:  

 a. Émile Durkheim  
 

 b. Max Weber  
 

 c. August Comte  
 

 

Otázka 46 

Sociálně patologickým jevem označujeme:  

 a. společenský jev abnormální, společností obecně nežádoucí a odmítaný  
 

 b. jev odchylující se pozitivním i negativním směrem od normy  
 

 c. vše, co je předmětem zkoumání sociologie  
 

 

  



Otázka 47 

Spotřebitelskými smlouvami jsou:  

 a. pouze smlouvy kupní  
 

 

b. smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou 

na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, zdroj: z.č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, § 52  
 

 c. smlouvy kupní a smlouvy o dílo  
 

 

Otázka 48 

Pokud Platón hovoří o "světě stínů", myslí tím nejspíše:  

 a. hmatatelný a viditelný svět věcí, které nás každodenně obklopují  
 

 b. netělesný svět idejí, které nejdou nahmatat, ale vede k nim cesta skrze filozofii  
 

 
c. označení temného prostoru, který vzniká odstraněním předmětu z jednoho místa na místo 

sousední   

 

Otázka 49 

Fyzická závislost na nealkoholové návykové látky vzniká u uživatelů:  

 a. Lysergidu  
 

 b. Marihuany  
 

 c. Heroinu  
 

 

Otázka 50 

O co se zasloužila Mary Richmond a do které země ji zařadíte:  

 a. napsala dílo Diagnostická sociální práce, Velká Británie  
 

 b. napsala dílo Vztah a kontakt s klientem sociálního pracovníka, Německo  
 

 c. napsala dílo Sociální diagnóza, U.S.A.  
 

 

Otázka 51 

Myšlením rozumíme:  

 a. poznávání skutečnosti  
 

 b. představy a řešení abstraktních problémů  
 

 c. percepci daného jevu a jeho uložení do paměti  
 

 

Otázka 5 

Která sociální služba nepatří mezi služby sociální péče:  

 a. odlehčovací služby  
 

 b. chráněné bydlení  
 

 c. tlumočnické služby  
 

 

  



Otázka 53 

Etický kodex sociálních pracovníků České republiky upravuje pravidla etického chování 

sociálního praxovníka:  

 a. ke klientovi a ke svému povolání a odbornosti  
 

 
b. ke klientovi, k zaměstnavateli, ke kolegům, ke svému povolání a odbornosti a ke 

společnosti   

 c. ke klientovi, svému povolání a odbornosti a ke společnosti  
 

 

Otázka 54 

Výpovědní doba při ukončení pracovního poměru je:  

 a. v případě výpovědi dané zaměstnancem činí 14 dnů  
 

 
b. stejná pro zaměstnance i zaměstnavatele a činí nejméně 2 měsíce, zdroj z.č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, § 51   

 c. v případě výpovědi dané zaměstnavatelem činí 1 měsíc  
 

 

Otázka 55 

Dechový objem člověka v klidu je:  

 a. 2500 ml  
 

 b. 250 ml  
 

 c. 500 ml  
 

 

Otázka 56 

Dávky státní sociální podpory je kompetentní řešit instituce:  

 a. obecní úřad obce s rozšířenou působností  
 

 b. okresní správa sociálního zabezpečení  
 

 c. úřad práce  
 

 

Otázka 57 

Epstein a Reid jsou představiteli:  

 a. úkolově orientovaného přístupu  
 

 b. antiopresivního přístupu  
 

 c. systemického přístupu  
 

 

Otázka 58 

Multikulturalita:  

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

 b. je cílem multikulturního vzdělávání  
 

 c. je ideologií usilující o rovnoprávné postavení všech kultur  
 

 

  



Otázka 59 

Mezi kořeny komunitní práce nepatří:  

 a. kolektivní akce dělnického hnutí  
 

 b. hnutí settlementů  
 

 c. Charity Organization Movement  
 

 

Otázka 60 

Na klienta orientovaný přístup C. Rogerse vychází z  

 a. humanistických teorií  
 

 b. psychosociálních teorií  
 

 c. systémových teorí  
 

 



Sociální práce 
NMgr. kombinované studium 

Test: Minimální standard 

60 otázek za 60 bodů, časový limit 30 minut 
 

Otázka 1  

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. solidarity  
 

 b. spravedlnosti  
 

 c. subsidiarity  
 

 

Otázka 2 

Na utváření osobnosti mají vliv:  

 a. dědičnost, prostředí a jedinec sám  
 

 b. dědičnost a prostředí  
 

 c. dědičnost, vzdělání a učení  
 

 

Otázka 3  

Patrimonialismus je druhem panství:  

 a. Tradičního  
 

 b. Legálního  
 

 c. Charismatického  
 

 

Otázka 4  

Zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách vyžaduje k poskytování sociálních služeb 

registraci. O této registraci rozhoduje:  

 a. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky  
 

 b. krajský soud  
 

 c. krajský úřad  
 

 

Otázka 5  

Sídlem Ústavního soudu ČR je:  

 a. Ostrava  
 

 b. Praha  
 

 c. Brno zdroj: z. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, § 26  
 

 

  



Otázka 6  

V případě, že je rodič dle z. č. 94/1963 Sb., o rodině omezen nebo zbaven rodičovské 

zodpovědnosti ke svému dítěti, zaniká tím vyživovací povinnost rodiče vůči tomuto dítěti:  

 a. ano v případě, že o to rodič požádá  
 

 b. ne  
 

 c. ano  
 

 

Otázka 7  

Minimální hranice příjmu, nutná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb 

na úrovni přežití, je v České republice koncipována prostřednictvím:  

 a. životního minima  
 

 b. minimální mzdy  
 

 c. existenčního minima  
 

 

Otázka 8  

Rovnovážný stav organismu se nazývá:  

 a. Homeostáza  
 

 b. Hemolýza  
 

 c. Hemostáza  
 

 

Otázka 9 

O solidaritě organické a mechanické hovořil:  

 a. E. Durkheim  
 

 b. A. Comte  
 

 c. V. Pareto  
 

 

Otázka 10  

Vztah mezi vědou a zdravým rozumem lze vyjádřit tak, že  

 a. zdravý rozum prověřuje svá tvrzení stejnými postupy jako věda  
 

 b. věda postupuje systematicky, zdravý rozum ne  
 

 c. mezi postupy zdravého rozumu a vědy neexistují rozdíly  
 

 

Otázka 11 

Co znamená, že je rozsudek v právní moci:  

 a. byl ústně vyhlášen předsedou senátu účastníkům řízen  
 

 
b. byl doručen a již marně uplynula lhůta k podání odvolání, zdroj: z.č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, § 159   

 c. byl doručen všem účastníkům řízení  
 

 

  



Otázka 12  

Řešením již vzniklých sociálních problémů (reaguje "ex post") se zabývá:  

 a. pasivní sociální politika  
 

 b. aktivní sociální politika  
 

 c. perspektivní sociální politika  
 

 

Otázka 13  

Situaci, kdy se člověk či skupina osob z určitých příčin dostává na okraj společnosti, lze 

označit za:  

 a. sociální inkluzi  
 

 b. sociální exkluzi  
 

 c. marginalizaci  
 

 

Otázka 14 

Korporativní model je typem sociálního státu, který je:  

 
a. systémem sociálního zabezpečení, který je postaven na systému sociálního pojištění (je 

charakteristický pro Německo)   

 
b. systémem sociálního zabezpečení, který je řízen státem, a je typický tím, že občanům 

garantuje minimum příjmů a služeb (je charakteristický pro Velkou Británii)   

 
c. centrálně řízeným systémem sociálního zabezpečení, a je typický tím, že zabezpečuje 

občany ve všech aspektech života (je charakteristický pro skandinávské země)   

 

Otázka 15 

Která z těchto strategií nepatří mezi akulturační strategie členů etnických skupin ve 

většinové společnosti:  

 a. integrace  
 

 b. ghettoizace  
 

 c. asimilace  
 

 

Otázka 16 

Kulturní šok:  

 

a. patří mezi přirozené reakce, které se objevují u lidí pobývajících delší dobu v cizím 

prostředí; nejistota ve vztahu k platným pravidlům, zvykům a zvládnutí místního jazyka 

vyvolává stav dezorientace a anomie  
 

 
b. nastává tehdy, pokud je společnost tvořena přítomností různých etnických, sociálních a 

náboženských skupin   

 
c. patří mezi přirozené reakce spojené s každým setkáváním různých etnických, sociálních a 

náboženských skupin   

 

  



Otázka 17 

Viktimologie se zabývá:  

 a. pachateli trestných činů  
 

 b. trestnými činy  
 

 c. oběťmi trestných činů  
 

 

Otázka 18 

Náhodný výběr znamená, že  

 
a. výběrový soubor je složen z jednotek populace, z nichž každá má stejnou šanci být 

vybrána   

 b. počet jednotek ve výběru se rovná počtu jednotek v populaci  
 

 c. jednotky výběru vybíráme podle geografické dostupnosti  
 

 

Otázka 19 

Přístupy snižování či minimalizace poškození drogami u osob, které v současnosti drogy 

užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly jsou označovány jako:  

 a. substituční léčba  
 

 b. resocializace  
 

 c. harm reduction  
 

 

Otázka 20 

Mezi základní složky krve nepatří:  

 a. Erytrocyty, leukocyty, trombocyty  
 

 b. Plazma, plazmatické bílkoviny a glukóza  
 

 c. Inzulin, trypsin  
 

 d. Granulocyty, agranulocyty  
 

 

Otázka 21 

Masarykova státní škola zdravotní a sociální péče vznikla:  

 a. v roce 1920  
 

 b. v roce 1935  
 

 c. v roce 1918  
 

 

Otázka 22 

Při rozporu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce z důvodu kvalifikačních vzniká:  

 a. strukturální nezaměstnanost  
 

 b. frikční nezaměstnanost  
 

 c. cyklická nezaměstnanost  
 

 

  



Otázka 23 

Psycholingvistika patří mezi:  

 a. speciální psychologické disciplíny  
 

 b. aplikované psychologické vědy  
 

 c. základní psychologické disciplíny  
 

 

Otázka 24 

Základními stadii Kohlbergovy teorie morálního vývoje jsou:  

 a. heteronomní stadium; autonomní stadium  
 

 
b. morálka "hodného dítěte"; morálka svědomí a autority; morálka jsko společenská 

smlouva   

 c. předkonvenční stadium; konvenční stadium; principiální stadium  
 

 

Otázka 25 

Dialektická triáda (teze-antiteze-synteze) jako zákon vývoje duchovní podstaty světa byla 

rozpracována v učení:  

 a. K. Marxe  
 

 b. A. Comta  
 

 c. Hegela  
 

 

Otázka 26 

Dětský domov je dle Zákona o sociálních službách sociální službou spadající do oblasti:  

 a. sociální prevence  
 

 b. sociální péče  
 

 c. není sociální služba  
 

 

Otázka 27 

Jako syndrom CAN nelze označit:  

 
a. nezabránění týrání, zneužívání a/nebo zanedbávání dítěte, pokud o něm víme, že se děje 

  

 b. nucení dítěte (přiměřeným způsobem) k absolvování povinné školní docházky  
 

 c. aktivní ubližování dítěti a/nebo nedostatečnou péči o něj  
 

 

Otázka 28 

Mezi tzv. skupinové fenomény řadíme:  

 a. kohezi, skupinovou kulturu, tenze ve skupině, komunitní rozvoj  
 

 b. skupinovou dynamiku  
 

 c. stanovení individuálních a skupinových cílů  
 

 

  



Otázka 29 

Xenofobie:  

 a. je předmětem právních úprav  
 

 b. není spojena s heterostereotypy ani s autostereotypy  
 

 
c. není předmětem právních úprav, ale aktivní chování, které z xenofobního postoje vychází 

předmětem právních úprav je   

 

Otázka 30 

Předmět výzkumu je  

 a. pojmenováním části reality, kterou hodláme zkoumat  
 

 b. souborem operací, které mají během výzkumu provedeny  
 

 c. vyjádřen otázkou  
 

 

Otázka 31 

Pojem komunita je užíván v opozici k pojmu:  

 a. pospolitost  
 

 b. společnost  
 

 c. kapitalismus  
 

 

Otázka 32 

Konstruktivní otázky:  

 a. směřují k získání konkrétní informace  
 

 b. pomáhají klientovi porozumět světu, ve kterém žije a najít jeho smysluplné vysvětlení  
 

 
c. slouží především k uspokojení potřeby sociálního pracovníka porozumět problému 

klienta   

 

Otázka 33 

Souhrn vlastností jedince, které určují dynamiku prožívání, myšlení a jednání jedince, se 

nazývá:  

 a. charakter  
 

 b. temperament  
 

 c. osobnost  
 

 

Otázka 34 

Projekt kvantitativního výzkumu v sociálních vědách obsahuje mj.  

 a. interpretaci dat  
 

 b. statistické zpracování dat  
 

 c. úvahu o velikosti výběrového souboru  
 

 

  



Otázka 35 

Které tvrzení je správné:  

 a. Mezi psychotické projevy řadíme halucinaci,bludy  
 

 b. Mezi psychotické projevy řadíme hypnózu, regresi, halucinaci  
 

 c. Mezi psychotické projevy řadíme halucinaci, bludy, obsesi  
 

 

Otázka 36 

Korán a Sunna jsou posvátné spisy:  

 a. islámu  
 

 b. křesťanství  
 

 c. judaismu  
 

 

Otázka 37 

Věda zabývající se etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí se nazývá:  

 a. adiktologie  
 

 b. narkologie  
 

 c. dadiktologie  
 

 

Otázka 38 

Účastníky komunitního plánování jsou:  

 a. poskytovatel, uživatel, obec  
 

 b. zadavatel, poskytovatel, uživatel  
 

 c. zadavatel, poskytovatel  
 

 

Otázka 39 

Které tvrzení je správné z hlediska Homansovy teorie směny?  

 a. Mocní mají moc proto, že jsou druhým užiteční.  
 

 b. Mocní mají moc proto, že si podrobili druhé.  
 

 c. Mocní mají moc proto, aby vládli.  
 

 

Otázka 40 

Lokální a kosmopolitní názorové vůdce rozlišil  

 a. R. K. Merton  
 

 b. T. Parsons  
 

 c. J. Habermas  
 

 

  



Otázka 41 

Podle Zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů:  

 

a. mají národnostní menšiny tradičně a dlouhodobě žijící na území ČR právo na označení 

budov orgánů veřejné správy nacházejících se v obci, ve které žijí, v jazyce národnostní 

menšiny  
 

 
b. mají všechny národnostní menšiny žijící na území ČR právo na označení budov orgánů 

veřejné správy v jazyce národnostní menšiny   

 
c. mají národnostní menšiny tradičně a dlouhodobě žijící na území ČR právo na označení 

budov orgánů veřejné správy v jazyce národnostní menšiny   

 

Otázka 42 

Zmocnění (empowerment) je v teoriích sociální práce chápáno jako:  

 a. možnost ovlivňovat financování projektu  
 

 b. plná participace ve společnosti  
 

 c. hájení svých práv při soudním jednání  
 

 

Otázka 43 

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 44 

Pohlaví (muž/žena) je znakem  

 a. kardinálním  
 

 b. nominálním  
 

 c. ordinálním  
 

 

Otázka 45 

Za zakladatele sociologie je považován:  

 a. Émile Durkheim  
 

 b. Max Weber  
 

 c. August Comte  
 

 

Otázka 46 

Sociálně patologickým jevem označujeme:  

 a. společenský jev abnormální, společností obecně nežádoucí a odmítaný  
 

 b. jev odchylující se pozitivním i negativním směrem od normy  
 

 c. vše, co je předmětem zkoumání sociologie  
 

 

  



Otázka 47 

Spotřebitelskými smlouvami jsou:  

 a. pouze smlouvy kupní  
 

 

b. smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou 

na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, zdroj: z.č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, § 52  
 

 c. smlouvy kupní a smlouvy o dílo  
 

 

Otázka 48 

Pokud Platón hovoří o "světě stínů", myslí tím nejspíše:  

 a. hmatatelný a viditelný svět věcí, které nás každodenně obklopují  
 

 b. netělesný svět idejí, které nejdou nahmatat, ale vede k nim cesta skrze filozofii  
 

 
c. označení temného prostoru, který vzniká odstraněním předmětu z jednoho místa na místo 

sousední   

 

Otázka 49 

Fyzická závislost na nealkoholové návykové látky vzniká u uživatelů:  

 a. Lysergidu  
 

 b. Marihuany  
 

 c. Heroinu  
 

 

Otázka 50 

O co se zasloužila Mary Richmond a do které země ji zařadíte:  

 a. napsala dílo Diagnostická sociální práce, Velká Británie  
 

 b. napsala dílo Vztah a kontakt s klientem sociálního pracovníka, Německo  
 

 c. napsala dílo Sociální diagnóza, U.S.A.  
 

 

Otázka 51 

Myšlením rozumíme:  

 a. poznávání skutečnosti  
 

 b. představy a řešení abstraktních problémů  
 

 c. percepci daného jevu a jeho uložení do paměti  
 

 

Otázka 5 

Která sociální služba nepatří mezi služby sociální péče:  

 a. odlehčovací služby  
 

 b. chráněné bydlení  
 

 c. tlumočnické služby  
 

 

  



Otázka 53 

Etický kodex sociálních pracovníků České republiky upravuje pravidla etického chování 

sociálního praxovníka:  

 a. ke klientovi a ke svému povolání a odbornosti  
 

 
b. ke klientovi, k zaměstnavateli, ke kolegům, ke svému povolání a odbornosti a ke 

společnosti   

 c. ke klientovi, svému povolání a odbornosti a ke společnosti  
 

 

Otázka 54 

Výpovědní doba při ukončení pracovního poměru je:  

 a. v případě výpovědi dané zaměstnancem činí 14 dnů  
 

 
b. stejná pro zaměstnance i zaměstnavatele a činí nejméně 2 měsíce, zdroj z.č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, § 51   

 c. v případě výpovědi dané zaměstnavatelem činí 1 měsíc  
 

 

Otázka 55 

Dechový objem člověka v klidu je:  

 a. 2500 ml  
 

 b. 250 ml  
 

 c. 500 ml  
 

 

Otázka 56 

Dávky státní sociální podpory je kompetentní řešit instituce:  

 a. obecní úřad obce s rozšířenou působností  
 

 b. okresní správa sociálního zabezpečení  
 

 c. úřad práce  
 

 

Otázka 57 

Epstein a Reid jsou představiteli:  

 a. úkolově orientovaného přístupu  
 

 b. antiopresivního přístupu  
 

 c. systemického přístupu  
 

 

Otázka 58 

Multikulturalita:  

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

 b. je cílem multikulturního vzdělávání  
 

 c. je ideologií usilující o rovnoprávné postavení všech kultur  
 

 

  



Otázka 59 

Mezi kořeny komunitní práce nepatří:  

 a. kolektivní akce dělnického hnutí  
 

 b. hnutí settlementů  
 

 c. Charity Organization Movement  
 

 

Otázka 60 

Na klienta orientovaný přístup C. Rogerse vychází z  

 a. humanistických teorií  
 

 b. psychosociálních teorií  
 

 c. systémových teorí  
 

 


