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Otázka 1 

Mezi typy sociálního státu nepatří:  

 a. komunistický model  
 

 b. korporativní model  
 

 c. anglosaský model  
 

 

Otázka 2 

Z níže uvedených výroků vyberte, který není správný: Opatření omezující pohyb osoby lze použít 

pouze v případě:  

 a. kdy lékař s použitím takového opatření vyslovil souhlas  
 

 
b. kdy byla neúspěšně použita jiná opatření pro zabránění takovému jednání osoby, které ohrožuje 

její zdraví a život, nebo zdraví a život jiných   

 c. kdy s opatřením souhlasí zákonný zástupce osoby  
 

 

Otázka 3 

Přístup orientovaný na úkoly předpokládá:  

 a. naprostou pasivitu klientů v plnění jimi zvolených úkolů  
 

 b. klientovu schopnost rozhodnout jaké úkoly vedoucí k řešení svého úkolu chce plnit  
 

 c. povinnost sociálního pracovníka stanovovat klientovi úkoly vedoucí k řešení jeho problému  
 

 

Otázka 4 

Mezi komunikační dovednosti nepatří:  

 a. otevřený projev vlastních pocitů  
 

 b. sociální diagnóza  
 

 c. povzbuzování zpětné vazby od klienta  
 

 

Otázka 5 

Postupy snižování či minimalizace poškození drogami u osob, které v současnosti drogy užívají a 

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

 a. odvykací léčba  
 

 b. harm reduction  
 

 c. resocializace  
 

 

Otázka  

Kultura:  

 a. je v postmoderní společnosti postavena především mediálními sděleními  
 

 
b. označuje sociální útvary, které vznikají jako reakce na neduhy moderní společnosti (např. hippies) 

  

 c. je souhrnné označení pro všechno, čím se člověk odlišuje od zvířete  
 



Otázka 7  

V 90. letech 20. století patřila v české sociální práci mezi hlavní inovační trendy:  

 a. deinstitucionalizace sociálních služeb  
 

 b. deprofesionalizace sociální práce  
 

 c. centralizace sociálních služeb  
 

 

Otázka 8 

Standardy kvality sociálních služeb užívané v ČR se dělí do těchto okruhů:  

 a. procedurální, profesní, provozní  
 

 b. procesní, personální, provozní  
 

 c. procedurální, personální, provozní  
 

 

Otázka 9 

K syndromu vyhoření může vést:  

 a. přijetí sebe samého  
 

 b. včasná změna pracovní pozice  
 

 c. chybějící supervize  
 

 

Otázka 10 

Proces generalizace trhu je typický pro:  

 a. tradiční společnost  
 

 b. pospolitost  
 

 c. moderní společnost  
 

 

Otázka 11 

Neutralita pomáhajícího znamená:  

 a. pasivitu při řešení konfliktu  
 

 b. jeho angažovanost a pochopení pro každou stranu konfliktu  
 

 c. netečnost k řešenému konfliktu  
 

 

Otázka 12 

V jakém minimálním rozsahu musí zabezpečit další vzdělávání pro upevnění a doplnění kvalifikace 

v daném kalendářním roce sociálnímu pracovníkovi jeho zaměstnavatel?  

 a. 20 hodin  
 

 b. 30hodin  
 

 c. 24hodin  
 

 

Otázka 13 

Sociální pracovníci jako profesní skupina etický kodex:  

 a. dosud nemají  
 

 b. v současné době připravují  
 

 c. mají  
 



Otázka 14 

Vnitřní rozdělení společnosti do vrstev nazýváme:  

 a. sociální stratifikace  
 

 b. feudalizování společnosti  
 

 c. sociální polarizace  
 

 

Otázka 15 

Za objekt sociální politiky považujeme:  

 a. projekty, které jsou zaměřeny na ochranu před riziky  
 

 
b. ty, k nimž tato politika směřuje a kdo z ní mají prospěch; jsou jimi skupiny osob nebo jednotlivci 

uvnitř nebo vně sociálního systému   

 c. riziko, které je společensky uznáno za závažné a vyžaduje společenskou ochranu  
 

 

Otázka 16 

V sociologii pojem "dekonverze" označuje situaci:  

 a. kdy ve společnosti přestávají platit tradiční hodnoty  
 

 
b. kdy se v důsledku společenských změn eliminují pozice spojené se sociální užitečností a veřejným 

uznáním   

 c. kdy se jedinec po konvertování k nové církvi vrátil ke svému původnímu vyznání  
 

 

Otázka 17 

Azylant je ten:  

 a. utekl z oblasti válečného konfliktu či přírodní katastrofy  
 

 b. komu byl udělen azyl  
 

 c. kdo podal oficiální žádost o udělení azylu  
 

 

Otázka 18 

Kolik stupňů závislosti péče o vlastní osobu uvádí zákon č. 108/2006Sb., o sociálních službách?  

 a. 3  
 

 b. 5  
 

 c. 4  
 

 

Otázka 19 

Která sociální služba nepatří mezi služby sociální péče:  

 a. podpora samostatného bydlení  
 

 b. služby následné péče  
 

 c. tísňová péče  
 

 

Otázka 20 

Sociální normy představují:  

 a. soubor pravidel, kterými se lidé v sociálních strukturách řídí, podle kterých se chovají  
 

 b. způsob uspořádání lidí a vztahů mezi nimi v sociálním systému  
 

 
c. soubor formálních pravidel, kterými se lidé v sociálních strukturách řídí, podle kterých se chovají 

  



Otázka 21 

Cílem sociální práce je:  

 a. pomáhat jednotlivcům a sociálním systémům zlepšit jejich sociální fungování  
 

 b. zejména poskytování materiální a věcné pomoci klientům  
 

 c. striktní kontrola dodržování legislativy  
 

 

Otázka 22 

Základní metodou získávání informací o sociální situaci klienta je:  

 a. řízený rozhovor  
 

 b. dotazník  
 

 c. sociální šetření  
 

 

Otázka 23  

Příkladem uzavřené (stvrzující) otázky je:  

 a. "Zaplatil jste to nebo nezaplatil?"  
 

 b. "Když Karel za sebou práskne dveřmi, co dělá jeho máma?"  
 

 c. "Řekněte mi něco víc o mamince, prosím."  
 

 

Otázka 24 

Anomie je:  

 a. stav společnosti, ve které přestávají platit zákony  
 

 b. trvalý stav tradiční společnosti  
 

 c. jeden z rysů byrokracie podle Maxe Webera  
 

 

Otázka 25 

Sociální bydlení je pojem v České republice:  

 a. několik let diskutovaný a ukotvený v relevantním vládním dokumentu  
 

 b. odmítaný odbornou veřejností  
 

 c. jednoznačně definovaný a takto již několik let používaný  
 

 

Otázka 26 

V pomáhajících profesích se často setkáváme se dvěma pojmy - kontrola a pomoc. Pomoc:  

 a. je vše, co vykoná sociální pracovník pro klienta  
 

 b. je dojednaný způsob společné práce, kterou si klient přeje, pracovník ji nabídl a klient zvolil  
 

 c. je postavena na zájmech jiných osob, než člověka, kterému je tzv. pomáháno  
 

 

Otázka 27 

Která sociální služba nepatří mezi služby sociální prevence:  

 a. sociálně terapeutické dílny  
 

 b. chráněné bydlení  
 

 c. azylové domy  
 

 



Otázka 28 

Jednotlivé úkony péče o vlastní osobu a jejich konkrétní způsob hodnocení (pro posouzení stupně 

závislosti) jsou uvedeny v:  

 a. Zákoně č. 100/1988 Sb., o sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů  
 

 b. Vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách  
 

 c. Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  
 

 

Otázka 29 

Splýváním ve vztahu sociálního pracovníka a klienta rozumíme situaci, kdy:  

 a. pracovníkovi jsou záležitosti klienta podávány jako jeho vlastní  
 

 b. pracovník si zachovává profesionální odstup, aby si mohl zachovat potřebnou vnitřní rovnováhu  
 

 c. pracovník přijímá záležitosti klienta za své vlastní  
 

 

Otázka 30 

Odlehčovací služba neboli:  

 a. rezidenční péče  
 

 b. respitní péče  
 

 c. osobní asistence  
 

 

Otázka 31 

Věcná dávka je:  

 a. poskytnutí finančního obnosu ve výši podle zákona  
 

 b. konání ve prospěch někoho  
 

 c. poskytnutí věci  
 

 

Otázka 32 

Dle Zákona o sociálních službách se lidem závislým na pomoci jiné osoby poskytuje dávka:  

 a. příspěvek na péči  
 

 b. příspěvek na péči o osobu blízkou  
 

 c. zvýšení důchodu pro bezmocnost  
 

 

Otázka 33 

Která z uvedených sociálních služeb není poskytována za úhradu?  

 a. raná péče  
 

 b. domovy pro osoby se zdravotním postižením  
 

 c. služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče  
 

 

Otázka 34 

Racionalizace, projekce a regrese jsou:  

 a. obranné mechanismy osobnosti  
 

 b. složky superega  
 

 c. základní profesionální postupy sociálního pracovníka  
 



Otázka 35 

Zmapovat místní potřeby sociálních služeb, porovnat je s místními zdroji a na základě toho 

navrhnout jejich optimalizaci má:  

 a. provést v každém územně správním celku Rada vlády pro strategický rozvoj  
 

 b. provést komunitní plánování sociálních služeb  
 

 c. provádět stát každoročně  
 

 

Otázka 36 

Proces socializace ve společenských vědách znamená:  

 a. předávání hodnot mezi generacemi  
 

 b. způsob řešení otázky sociální  
 

 c. soustřeďování hospodářského i kulturního života do velkých měst na úkor venkova  
 

 

Otázka 37 

Sekundární viktimizace oběti je:  

 a. poskytnutí odborné psychoterapeutické pomoci oběti  
 

 b. nařízení ochranné léčby pachatele  
 

 c. vystavování oběti necitlivému vyšetřování případu zneužívání a týrání  
 

 

Otázka 38 

Peer programy neboli:  

 a. vrstevnické programy  
 

 b. programy zacházení s odsouzenými  
 

 c. státní integrační programy  
 

 

Otázka 39 

Inspekci poskytovatelů sociálních služeb provádí u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo 

vydáno rozhodnutí o registraci:  

 a. krajská pobočka úřadu práce  
 

 b. MPSV  
 

 c. krajský úřad  
 

 

Otázka 40 

Forma kladení otázek, která umožňuje klientům se na svůj problém dívat z různých úhlů pohledu 

se nazývá:  

 a. cirkulární dotazování  
 

 b. buď-anebo otázky  
 

 c. obnažování fakt  
 

 

Otázka 41 

Etnocentrismus je pojímán jako tendence "stavu" sociálních pracovníků: 

 a. podporovat klienty, aniž jsou kladeny normativní a hodnotové podmínky této spolupráce  
 



 b. podporovat klienty tak, aby se na pomoci sociálních pracovníků nestali závislí  
 

 
c. přistupovat ke klientům z pozice hodnotových orientací a norem, které jsou vlastní skupině, k níž 

sami sociální pracovníci přísluší   

 

Otázka 42 

Etiketizační teorie:  

 a. zdůrazňuje proces utváření rolí prostřednictvím sociálního očekávání  
 

 b. pracuje s opresí (útlakem) jako s hlavním tématem utváření sociálních rolí  
 

 c. popírá význam nálepkování při utváření sociálních rolí jedince ve společnosti  
 

 

Otázka 43 

Co je základním nástrojem sociálního pracovníka:  

 a. sociální šetření  
 

 b. rozhovor  
 

 c. depistáž  
 

 

Otázka 44 

Sociální politiku lze definovat jako:  

 
a. soustavné a cílevědomé úsilí jednotlivých sociálních subjektů o změnu nebo udržení a 

provozování svého či jiného státního, samosprávného nebo nestátního sociálního systému   

 
b. snahu většiny nebo menšiny zvýšit předvídatelnost jednání členů odlišné kultury, a snížit tak 

úroveň pociťovaného rizika   

 
c. zaměření se na transakce a kontakty jedinců a jejich prostředí, přičemž se předpokládá stav stálé 

vzájemnosti, reciprocity a vzájemného utváření a ovlivňování   

 

Otázka 45 

V rozhovoru mezi sociálním pracovníkem a klientem je účelem fáze "dojednávání": 

 a. vytyčení smysluplného cíle společné práce  
 

 b. vyjednání co nejlepších podmínek pro sociálního pracovníka  
 

 c. ukončení a zhodnocení spolupráce  
 

 

Otázka 46  

Intra-role konflikt (konflikt rolových očekávání) nastává, když:  

 a. je nesoulad mezi kapacitou nositele role a kompetencemi potřebnými pro výkon role  
 

 b. jeden člověk vykonává více rolí, které jsou nekompatibilní  
 

 c. různí lidé mají vůči určité roli neshodná očekávání  
 

 

Otázka 47 

Předpokladem úspěšného profesionálního vztahu sociální pracovník - klient ze strany sociálního 

pracovníka není:  

 a. empatie  
 

 b. vřelost  
 

 c. přejímání odpovědnosti  
 



Otázka 48 

Která z následujících fází nepatří mezi fáze dialogu sociálního pracovníka a klienta:  

 a. vyšetření  
 

 b. příprava  
 

 c. dojednávání  
 

 

Otázka 49 

Klíčem k úspěšné intervenci sociální práce je zejména:  

 a. motivace klienta ke spolupráci  
 

 b. angažovanost a kompetentnost sociálního pracovníka  
 

 c. intelektové schopnosti klienta  
 

 

Otázka 50 

V jakém případě mají poskytovatel sociální služby a uživatel sociální služby povinnost uzavřít spolu 

písemnou smlouvu o poskytnutí sociální služby:  

 a. v případě, že jde o poskytování služby sociální péče  
 

 b. v případě poskytnutí jakékoliv služby  
 

 c. v případě, že tuto povinnost určí zřizovatel zařízení, které sociální službu poskytuje  
 

 

Otázka 51 

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

O této registraci rozhoduje:  

 a. krajský úřad  
 

 b. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky  
 

 

Otázka 52 

Souhrnný termín označující všechny mechanismy, které mají zajišťovat řád a stabilitu společnosti 

je:  

 a. systém odměn a trestů  
 

 b. sociální norma  
 

 c. sociální kontrola  
 

 

Otázka 53 

V případě, že sociální služba je dítěti poskytnuta na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní 

výchovy, výchovného nebo přeběžného opatření se smlouva o poskytnutí sociální služby:  

 a. neuzavírá  
 

 b. uzavírá v případě, že o uzavření smlouvy požádá jeden z rodičů dítěte  
 

 c. musí uzavřít, smlouvu uzavírá za rodinu dítěte stanovený opatrovník OSPOD  
 

 

  



Otázka 54  

Alternativní metoda řešení konfliktů, při níž osoba, která zaujímá vyvážené postavení ke všem 

stranám sporu, pomáhá nalézt přijatelné řešení dané situace s cílem urovnat vzájemné vztahy stran 

je označována jako:  

 a. mediace  
 

 b. parole  
 

 c. probace  
 

 

Otázka 55 

Zákon o sociálních službách rozlišuje tři formy, jakými lze sociální služby poskytovat. Která z 

následujících forem do tohoto dělení nepatří:  

 a. pobytové sociální služby  
 

 b. terénní sociální služby  
 

 c. preventivní sociální služby  
 

 

Otázka 56 

Tísňová péče je:  

 

a. terénní, ambulantní nebo pobytovou službou poskytovanou osobám, o které je jinak pečováno v 

jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný 

odpočinek  
 

 
b. službou, která napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro 

krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností   

 
c. terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s 

osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života   

 

Otázka 57 

Úlehla se ve svém díle drží jednoho výchozího přístupu:  

 a. systemického  
 

 b. eklektického  
 

 c. eko-systémového  
 

 

Otázka 58 

Těžká závislost (III. stupeň) na péči je stanovena u dítěte mladšího 18ti let v případě, že:  

 a. nezvládá 8 - nebo 9 životních potřeb  
 

 b. nezvládá 9 nebo 10 životních potřeb  
 

 c. nezvládá 6 nebo 7 životních potřeb  
 

 

Otázka 59 

Přístup vycházející z přesvědčení, že klient potřebuje zažít co největší pocit vlastní kontroly nad 

svým životem, že potřebuje být podporován v tom, co je dobře, co se mu daří, čeho si cení, 

označujeme jako:  

 a. korekce jednání  
 

 b. učení správným způsobům jednání  
 

 c. zplnomocňování  
 

http://prijimacky.osu.cz/question/question.php?id=259&cmid=9&returnurl=http%3A%2F%2Fprijimacky.osu.cz%2Fmod%2Fquiz%2Freview.php%3Fattempt%3D19012%23q259


Otázka 60 

Focusing je:  

 a. technika zaměřená na hraní rolí  
 

 b. zaměření se na nejpodstatnější problémy klienta  
 

 c. technika umožňující plně vnímat zážitek a pojmenovat ho skrze "cítění smyslu"  
 

 


