Sociální práce
navazující magisterské prezenční studium
Minimální standard
Otázka 1
Za závažné komplikace závislosti na alkoholu jsou považovány:
a. jícnové varixy a karcinom pankreatu
b. jícnové varixy a karcinom periostu
c. icterus a zánět žaludku
Otázka 2
Z kolika soudců se skládá Ústavní soud
a. 12
b. 20
c. 15
Otázka 3
Mezinárodní soudní dvůr je:
a. Hlavním soudním orgánem OSN se sídlem v Nizozemí.
b. Hlavním soudním orgánem EU se sídlem v Belgii.
c. Hlavním soudním orgánem OSN se sídlem v Belgii.
Otázka 4
Zaměření na to, jak se problémy rodí a udržují vzájemným působením mezi sebou se vztahuje
k pojmu:
a. cirkulární kauzalita
b. lineární kauzalita
c. natalita
Otázka 5
Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující:
a. roční vyměřovací základ
b. hrubá mzda v uplynulých 3 měsících
c. denní vyměřovací základ
Otázka 6
Strukturní funkcionalismus klade velký důraz na:
a. analýzu struktury lidského vědomí i nevědomí
b. vývoj sociálních rozporů ve společnosti
c. význam vnitřní rovnováhy pro fungování sociálního organismu

Otázka 7
Pro fungování skupiny je klíčová:
a. skupinová koheze
b. skupinová tenze
c. dynamická rovnováha, koheze a tenze
Otázka 8
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. subsidiarity
b. solidarity
c. spravedlnosti
Otázka 9
Závislost na hře je řazena mezi:
a. psychotické poruchy
b. návykové a impulzivní poruchy
c. kompulzivní poruchy
Otázka 10
Sociální prácovníci mají podle van der Laana jednat:
a. strategicky
b. komunikativně s použitím strategických prostředků
c. komunikativně
Otázka 11
Po uzavření manželství mají manželé mezi sebou:
a. práva a povinnosti podle obsahu předmanželské smlouvy
b. práva a povinnosti podle zvykového práva
c. rovné povinnosti a rovná práva
Otázka 12
Zakladatelem symbolického interakcionismu je:
a. Ralf Dahrendorf
b. George Herbert Mead
c. Talcott Parsons
Otázka 13
Mezi základní složky krve nepatří:
a. Erytrocyty, leukocyty, trombocyty
b. Plazma, organické látky, anorganické látky

c. Inzulin, trypsin
d. Granulocyty, agranulocyty
Otázka 14
Z pojištění dle z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění se poskytují tyto důchody:
a. starobní, úrazový, vdovský a vdovecký, sirotčí
b. starobní, invalidní, úrazový, penzijní připojištění
c. starobní, invalidní, vdovský a vdovecký, sirotčí
Otázka 15
Korporativní model je typem sociálního státu, který je:
a. centrálně řízeným systémem sociálního zabezpečení, a je typický tím, že zabezpečuje
občany ve všech aspektech života (je charakteristický pro skandinávské země)
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. systémem sociálního zabezpečení, který je postaven na systému sociálního pojištění (je
charakteristický pro Německo)
Otázka 16
Kulturní šok:
a. patří mezi přirozené reakce spojené s každým setkáváním různých etnických, sociálních a
náboženských skupin
b. 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
c. nastává tehdy, pokud je společnost tvořena přítomností různých etnických, sociálních a
náboženských skupin
Otázka 17
Determinismus znamená, že:
a. všechny jevy na světě jsou příčinně podmíněny
b. metoda určení rozhodující proměnné
c. pravděpodobnost výskytu jevu
Otázka 18
Která peněžitá dávka nepatří do systému nemocenského pojištění?
a. ošetřovné
b. peněžitá pomoc v mateřství
c. rodičovský příspěvek
Otázka 19
Postmoderní filozofie:
a. 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".

b. se po období moderny opět vrací k původnímu ideálu osvícenství - rozumu a pokouší se
nastolit přísný racionalismus, vědeckou exaktnost a strohý materialismus.
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
Indukce znamená
a. usuzovat z pravidla na vlastnost individuálního jevu
b. usuzovat z jednotlivých případů na pravidlo či zákon
c. usuzovat na vzájemnou závislost jevů intuitivně
Otázka 21
Ochrana před domácím násilím:
a. není předmětem právní úpravy v České republice
b. je předmětem právní úpravy České republiky
c. je připravovanou novinkou v legislativě České republiky
Otázka 22
Věda zabývající se etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí se nazývá:
a. narkologie
b. narkomanie
c. adiktologie
Otázka 23
Kulturní relativismus:
a. nabízí perspektivu vnímání kultur v jejich vlastním kontextu
b. upozorňuje na relativnost vnímání vlastní kultury
c. chápe vývoj lidstva jako vývoj od nižších druhů k vyšším
Otázka 24
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 25
Vlastnictví věci nemovité se nabývá:
a. vkladem vlastnického práva do Katastru nemovitostí ČR
b. notářským ověřením podpisu na kupní nebo darovací smlouvě
c. uzavřením kupní nebo darovací smlouvy

Otázka 26
Podle Zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů:
a. mají všechny národnostní menšiny žijící na území ČR právo na označení budov orgánů
veřejné správy v jazyce národnostní menšiny
b. mají národnostní menšiny tradičně a dlouhodobě 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 nacházejících se v obci, ve které žijí, v jazyce národnostní
menšiny
Otázka 27
Co je to trestný čin:
a. čin, který za trestný označí trestní soudce
b. amorální čin
c. protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v
tomto zákoně
Otázka 28
Rozpad červených krvinek se nazývá:
a. Hemoanalýza
b. Hemostáza
c. Hemolýza
d. Hemoptýza
Otázka 29
Která z následujících skupin patří mezi národnostní menšiny uznané českou legislativou jako
národnostní menšiny dlouhodobě a tradičně žijící na území České republiky:
a. Asiaté
b. Američané
c. Rusové
Otázka 30
Viktimologie se zabývá:
a. oběťmi trestných činů
b. trestnými činy
c. pachateli trestných činů
Otázka 31
Rozhodující vliv na jedince v procesu primární socializace má:
a. vzdělávací systém
b. vrstevnická skupina
c. rodina

Otázka 32
Kontrolu (inspekci) kvality poskytovaných sociálních služeb u registrovaných poskytovatelů
dle Zákona o sociálních službách vykonává:
a. obecní úřad obce s rozšířenou působností
b. úřad práce
c. krajský úřad
Otázka 33
Dechový objem člověka v klidu je:
a. 250 ml
b. 2500 ml
c. 500 ml
Otázka 34
Předmět výzkumu je:
a. vyjádřen otázkou
b. souborem operací, které mají být během výzkumu provedeny
c. pojmenováním části reality, kterou hodláme zkoumat
Otázka 35
Konstruktivní otázky:
a. slouží především k uspokojení potřeby sociálního pracovníka porozumět problému klienta
b. směřují k získání konkrétní informace
c. pomáhají klientovi porozumět světu, ve kterém žije a najít jeho smysluplné vysvětlení
Otázka 36
U angažovaného sociálního pracovníka se můžeme setkat se dvěma druhy porušení hranic ve
vztahu sociální pracovník - klient:
a. obětování se pro klienty a citový úraz
b. nadbytečná kontrola a vnímavý kontakt
c. nadbytečná kontrola a obětování se pro klienty
Otázka 37
Jaká je základní sazba minimální mzdy k 1. 1. 2015?
a. 9200
b. 12500
c. 8500
Otázka 38
Na klienta orientovaný přístup C. Rogerse je součástí sociální práce:
a. vždy za každé situace
b. nepřímo, jen tam , kde se uplatňuje poradenská (terapeutická) činnost

c. v případě vytváření dohody o spolupráci
Otázka 39
Který typ panství nenalezneme v koncepci panství M. Webera:
a. tradiční panství
b. autoritativní panství
c. legální panství
Otázka 40
Jako syndrom CAN nelze označit:
a. aktivní ubližování dítěti a/nebo nedostatečnou péči o něj
b. nucení dítěte (přiměřeným způsobem) k absolvování povinné školní docházky
c. nezabránění týrání, zneužívání a/nebo zanedbávání dítěte, pokud o něm víme, že se děje
Otázka 41
Ischemická choroba srdeční tzv. ICHS zahrnuje následující formy:
a. Angina pectoris, Infarkt myokardu, Cévní mozková příhoda, Embolie
b. Angina pectoris, Infarkt myokardu, Cévní mozková příhoda
c. Angina pectoris, Ischemie cév dolních končetin, Infarkt myokardu, Cévní mozková příhoda
Otázka 42
Jaký počet členských zemí měla k 1.1.2014 Evropská unie?
a. 31
b. 28
c. 29
Otázka 43
Typickým "autostereotypem" Čechů je:
a. "Všichni Francouzi pijí víno."
b. "Cikáni kradou."
c. "Zlaté české ručičky."
Otázka 44
Myšlenka vyjádřená výrokem nebo tvrzením se označuje jako:
a. pojem
b. úsudek
c. soud
d. kontemplace
Otázka 45
Na představě o nadřazenosti jedné kultury nad ostatními je založen:
a. multikulturalismus

b. etnocentrismus
c. kulturní relativismus
Otázka 46
Italský sociolog a ekonom Vilfredo Pareto:
a. je zakladatelem teorie elit
b. vytvořil teorii ekonomické determinace společenského života
c. se pokusil vysvětlit sociální jevy bez pomoci psychologie či biologie
Otázka 47
Fenomenologická sociologie se inspirovala dílem:
a. Augusta Comta
b. Ulricha Becka
c. Edmunda Husserla
Otázka 48
Výsledkem součinnosti rodiči předané dědičné biologické informace a vnějšího prostředí se
utváří:
a. genotyp
b. fenotyp
c. stereotyp
d. prototyp
Otázka 49
Kolik dní činí ochranná lhůta v případě uplatnění nároku na nemocenskou?
a. 30 dní od skončení zaměstnání
b. 14 kalendářních dní od skončení zaměstnání
c. 7 kalendářních dní od skončení zaměstnání
Otázka 50
V práci Otázky legitimizace sociální práce řeší van der Laan jedno z následujících dilemat
sociální práce:
a. sociální práce jako profesionální činnost nebo dobrovolná činnost
b. dvojí vazba
c. sociální práce jako praktická nebo teoretická disciplína
Otázka 51
Termínem chování označujeme:
a. bezprostřední reakci na stimul
b. vědomé jednání
c. veškerou činnost člověka

d. intencionální jednání
Otázka 52
Příkladem tzv. podpůrných skupin v sociální práci jsou:
a. encounterové skupiny a svépomocné skupiny
b. edukační skupiny
c. socializační skupiny
Otázka 53
Indikátor je
a. existující vlastnost proměnné, která je ale neměřitelná
b. měřitelná vlastnost proměnné
c. vlastnost proměnné, o které se soudí, že je nepozorovatelná
Otázka 54
Mezi techniky užívané v behaviorální terapii nepatří:
a. odměny a tresty
b. expozice
c. flexibilita
Otázka 55
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 56
Krátkodobá silná hnutí mysli a vzrušení, která se projevují výraznými vegetativními
změnami a vedou ke zúžení uvědomování, projevům vzteku, úzkosti, jsou charakteristická
pro:
a. afekt
b. noetické city
c. vášeň
d. náladu
Otázka 57
Při rozporu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce z důvodu kvalifikačních vzniká:
a. cyklická nezaměstnanost
b. strukturální nezaměstnanost
c. frikční nezaměstnanost

Otázka 58
Inteligence je:
a. předpokladem nadání
b. verbální, sociální, emocionální a praktická
c. schopnost řešit problémy a míra verbálních schopností
d. poměr mentálního, chronologického a biologického věku
Otázka 59
Hlavním představitelem latinské tradice křesťanského myšlení období patristiky byl:
a. sv. Basileios z Kaisareie
b. sv. Augustin
c. sv. Tomáš Akvinský
Otázka 60
Jaké osobě nenáleží dávka státní sociální podpory: porodné?
a. rodiči, kterému se narodilo 2. dítě
b. osobě, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů do 2 let
c. otci prvního živě narozeného dítěte

