Sociální práce
Navazující magisterské prezenční studium
Test: Minimální standard
60 otázek za 60 bodů, časový limit 25 minut
Otázka 1
C. Rogers je autorem:
a. Encounterových skupin
b. hnutí settlementů
c. svépomocných skupin
Otázka 2
Zaměření na to, jak se problémy rodí a udržují vzájemným působením mezi sebou se vztahuje
k pojmu:
a. natalita
b. cirkulární kauzalita
c. lineární kauzalita
Otázka 3
Rozpad červených krvinek se nazývá:
a. Hemostáza
b. Hemoptýza
c. Hemolýza
d. Hemoanalýza
Otázka 4
Kontrolu (inspekci) kvality poskytovaných sociálních služeb u registrovaných poskytovatelů
dle Zákona o sociálních službách vykonává:
a. krajský úřad
b. obecní úřad obce s rozšířenou působností
c. úřad práce
Otázka 5
Autorem práce "Protestantská etika a duch kapitalismu" je:
a. Max Weber
b. Georg Simmel
c. Karel Marx

Otázka 6
Základní teze behaviorálního myšlení říká, že:
a. všechno chování je zděděné od předchozích generací.
b. všechno chování je geneticky dané
c. všechno chování je naučeno v interakci s prostředím
Otázka 7
Zakladatelem symbolického interakcionismu je:
a. Ralf Dahrendorf
b. Talcott Parsons
c. George Herbert Mead
Otázka 8
Sociální deviace jsou:
a. odchylky a porušování společenských norem
b. projevy mladých delikventů
c. psychická onemocnění
Otázka 9
Aktéři sociální politiky, kteří mají zájem, vůli, schopnosti, předpoklady, možnosti a
prostředky k určité sociální činnosti či chování a kteří je mohou iniciovat a naplňovat, se
nazývají:
a. subjekty sociální politiky
b. projekty sociální politiky
c. objekty sociální politiky
Otázka 10
V práci Otázky legitimizace sociální práce řeší van der Laan jedno z následujících dilemat
sociální práce:
a. sociální práce jako praktická nebo teoretická disciplína
b. sociální práce jako profesionální činnost nebo dobrovolná činnost
c. dvojí vazba
Otázka 11
Cirkulární dotazování vzniklo v:
a. Milánské škole
b. Chicagské škole
c. Pražské škole

Otázka 12
Jaké osobě nenáleží dávka státní sociální podpory: porodné?
a. otci prvního živě narozeného dítěte
b. rodiči, kterému se narodilo 2. dítě
c. osobě, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů do 1 roku
Otázka 13
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 14
Mezi sociologické teorie vzniku sociálních deviací neřadíme:
a. teorii rozeného zločince
b. teorii sociální kontroly
c. teorii nálepkování
Otázka 15
Předmět výzkumu je:
a. pojmenováním části reality, kterou hodláme zkoumat
b. vyjádřen otázkou
c. souborem operací, které mají být během výzkumu provedeny
Otázka 16
Mezi základní složky krve nepatří:
a. Inzulin, trypsin
b. Granulocyty, agranulocyty
c. Erytrocyty, leukocyty, trombocyty
d. Plazma, organické látky, anorganické látky
Otázka 17
Často hodnotíme kulturu jiných etnik podle norem, hodnot a tradic naší vlastní kultury.
Máme sklon jiná etnika podceňovat a myslet si, že naše kultura je "nejlepší". Jak se tento
myšlenkový proces nazývá:
a. diskriminace
b. multikulturalismus
c. etnocentrismus

Otázka 18
Inteligence je:
a. poměr mentálního, chronologického a biologického věku
b. verbální, sociální, emocionální a praktická
c. schopnost řešit problémy a míra verbálních schopností
Otázka 19
V jakém právním předpise je řešena sociální dávka doplatek na bydlení?
a. zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
b. zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
c. zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
Otázka 20
Který z těchto autorů nepatří mezi stoupence strukturního funkcionalismu?
a. Talcott Parsons
b. R. K. Merton
c. George Herbert Mead
Otázka 21
Způsobilost osoby nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k
povinnostem (právně jednat) se nazývá:
a. právní osobnost
b. svéprávnost, z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 15
c. zletilost
Otázka 22
Pokud Platón hovoří o "světě stínů", myslí tím nejspíše:
a. označení temného prostoru, který vzniká odstraněním předmětu z jednoho místa na místo
sousední
b. hmatatelný a viditelný svět věcí, které nás každodenně obklopují
c. netělesný svět idejí, které nejdou nahmatat, ale vede k nim cesta skrze filozofii
Otázka 23
Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující:
a. denní vyměřovací základ
b. hrubá mzda v uplynulých 3 měsících
c. roční vyměřovací základ

Otázka 24
Součástí ústavního pořádku České republiky je:
a. Zákon na ochranu osobních údajů
b. Listina dětských práv
c. Listina základních práv a svobod
Otázka 25
Proxemika znamená neverbální komunikaci prostřednictvím:
a. dotyku
b. pohybu
c. vzdálenosti mezi komunikujícími
Otázka 26
Která sociální služba nepatří mezi služby sociální péče:
a. odlehčovací služby
b. chráněné bydlení
c. tlumočnické služby
Otázka 27
Životnímu světu je vlastní:
a. strategické jednání
b. instrumentální jednání
c. komunikativní jednání
Otázka 28
Termínem chování označujeme:
a. bezprostřední reakci na stimul
b. veškerou činnost člověka
c. vědomé jednání
Otázka 29
Jako syndrom CAN nelze označit:
a. nucení dítěte (přiměřeným způsobem) k absolvování povinné školní docházky
b. nezabránění týrání, zneužívání a/nebo zanedbávání dítěte, pokud o něm víme, že se děje
c. aktivní ubližování dítěti a/nebo nedostatečnou péči o něj
Otázka 30
Psycholingvistika patří mezi:
a. aplikované psychologické vědy
b. speciální psychologické disciplíny

c. základní psychologické disciplíny
Otázka 31
Korelace je:
a. charakteristika výběrového souboru
b. způsob výběru respondentů
c. vzájemná závislost jevů
Otázka 32
V občanském soudním řízení jsou obecně k řízení v prvním stupni příslušné:
a. krajské soudy
b. okresní soudy, zdroj: z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 9
c. vrchní soudy
Otázka 33
Sociálně-kognitivní teorie učení se vyvinuly v rámci:
a. kognitivistického přístupu v psychologii
b. behavioristického přístupu v psychologii
c. holistického přístupu v psychologii
Otázka 34
Základními stádii Kohlbergovy teorie morálního vývoje jsou:
a. předkonvenční stádium; konvenční stádium; principiální stádium
b. heteronomní stádium; autonomní stádium
c. morálka "hodného dítěte"; morálka svědomí a autority; morálka jako společenská
smlouva
Otázka 35
Typickým "autostereotypem" Čechů je:
a. "Všichni Francouzi pijí víno."
b. "Cikáni kradou."
c. "Zlaté české ručičky."
Otázka 36
Náhodný výběr znamená, že:
a. výběrový soubor je složen z jednotek populace, z nichž každá má stejnou šanci být
vybrána
b. jednotky výběru vybíráme podle geografické dostupnosti
c. počet jednotek ve výběru se rovná počtu jednotek v populaci

Otázka 37
Etický kodex sociálních pracovníků České republiky upravuje pravidla etického chování
sociálního pracovníka:
a. ke klientovi, svému povolání a odbornosti a ke společnosti
b. ke klientovi a ke svému povolání a odbornosti
c. ke klientovi, k zaměstnavateli, ke kolegům, ke svému povolání a odbornosti a ke
společnosti
Otázka 38
Sociální diagnóza byla původně konceptem připisujícím problém:
a. pouze prostředí
b. klientovi a sociálnímu pracovníkovi
c. pouze klientovi
Otázka 39
Povolání sociálního pracovníka existuje v naší republice:
a. od roku 1945
b. od roku 1889
c. od roku 1920
Otázka 40
Vztah mezi vědou a zdravým rozumem lze vyjádřit tak, že:
a. věda postupuje systematicky, zdravý rozum ne
b. mezi postupy zdravého rozumu a vědy neexistují rozdíly
c. zdravý rozum prověřuje svá tvrzení stejnými postupy jako věda
Otázka 41
Nejmenší vliv a odpovědnost státu za řešení situace jednotlivců a sociálních skupin je
charakteristický pro typ sociální politiky:
a. výkonový
b. reziduální
c. redistributivní
Otázka 42
Multikulturalita:
a. je cílem multikulturního vzdělávání
b. je ideologií usilující o rovnoprávné postavení všech kultur
c. je přirozený jev označující setkávání různých kultur v různých kontextech a dobách

Otázka 43
Italský sociolog a ekonom Vilfredo Pareto:
a. je zakladatelem teorie elit
b. se pokusil vysvětlit sociální jevy bez pomoci psychologie či biologie
c. vytvořil teorii ekonomické determinace společenského života
Otázka 44
Fenomenologická sociologie se inspirovala dílem:
a. Ulricha Becka
b. Augusta Comta
c. Edmunda Husserla
Otázka 45
Orgány činnými v trestním řízení jsou:
a. soud, státní zástupce, policie, z.č. 141/1961 Sb., trestní řád
b. soud, státní zástupce, policie, svědci trestného činu
c. soud, státní zástupce, policie, poškozený
Otázka 46
Která z těchto strategií nepatří mezi akulturační strategie členů etnických skupin ve většinové
společnosti:
a. ghettoizace
b. integrace
c. asimilace
Otázka 47
Závislost na hře je řazena mezi:
a. psychotické poruchy
b. kompulzivní poruchy
c. návykové a impulzivní poruchy
Otázka 48
Proces operacionalizace znamená:
a. souhrn operací provedených ve výzkumu
b. operace, jimiž konstruujeme výběrový soubor
c. převedení teoretických pojmů do pojmů vyjádřitelných empiricky
Otázka 49
O jiných národech (kulturách, etnicích) si můžeme vytvářet negativně orientované představy,
které mají často iracionální původ. Takovéto postoje nazýváme:
a. charakteristiky založené na vlastní znalosti

b. charakteristiky založené na předávané zkušenosti, předsudky
c. charakteristiky založené na vlastní zkušenosti
Otázka 50
Hlavním představitelem latinské tradice křesťanského myšlení v období patristiky byl:
a. sv. Augustin
b. sv. Basileios z Kaisareie
c. sv. Tomáš Akvinský
Otázka 51
Autorem typologie rolových konfliktů je:
a. R. K. Merton
b. E. Durkheim
c. G. Simmel
Otázka 52
Pachatel, který spáchal trestný čin ve věku 15 až 18 let se nazývá mladistvý. Může být
postaven před soud a odsouzen:
a. může, zachází se s ním stejně jako s pachatelem starším 18 let
b. nemůže
c. může, zachází se s ním však zvlášním způsobem, z.č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech
mládeže
Otázka 53
Ischemická choroba srdeční tzv. ICHS zahrnuje následující formy:
a. Angina pectoris, Infarkt myokardu, Cévní mozková příhoda
b. Angina pectoris, Ischemie cév dolních končetin, Infarkt myokardu, Cévní mozková
příhoda
c. Angina pectoris, Infarkt myokardu, Cévní mozková příhoda, Embolie
Otázka 54
Při rozporu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce z důvodu kvalifikačních vzniká:
a. cyklická nezaměstnanost
b. strukturální nezaměstnanost
c. frikční nezaměstnanost
Otázka 55
Racionalismus je gnozeologický směr, který tvrdí, že základním pramenem našeho poznání
je:
a. rozum
b. smyslovost

c. zkušenost
Otázka 56
Strukturní funkcionalismus klade velký důraz na:
a. význam vnitřní rovnováhy pro fungování sociálního organismu
b. vývoj sociálních rozporů ve společnosti
c. analýzu struktury lidského vědomí i nevědomí
Otázka 57
Která peněžitá dávka nepatří do systému nemocenského pojištění?
a. ošetřovné
b. rodičovský příspěvek
c. peněžitá pomoc v mateřství
Otázka 58
Obsedantně - kompulzivní porucha patří mezi:
a. poruchy nálad
b. psychotické poruchy
c. neurotické poruchy
Otázka 59
Při poskytování laické první pomoci postiženému v bezvědomí se srdeční zástavou se řídíme
následujícím pravidlem:
a. 10x stlačení hrudníku : 1x vdech
b. 5x stlačení hrudníku : 2x vdech
c. 30x stlačení hrudníku : 2x vdech
Otázka 60
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. harm reduction
b. resocializace
c. substituční léčba

