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Otázka 1 

Komunitní plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity. Znamená to, že by se na 

něm měli podílet tito aktéři:  

 a. uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé sociálních služeb a veřejnost  
 

 b. zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb  
 

 c. záleží to vždy na konkrétní situaci v komunitě  
 

 

Otázka 2 

Která z následujících skupin patří mezi národnostní menšiny uznané českou legislativou jako 

národnostní menšiny dlouhodobě a tradičně žijící na území České republiky:  

 a. Američané  
 

 b. Rusové  
 

 c. Asiaté  
 

 

Otázka 3 

Náhodný výběr respondentů zachycuje  

 a. všechny znaky populace  
 

 b. pouze ty znaky, které se v populaci objevují nejčastěji  
 

 c. náhodné vlastnosti populace  
 

 

Otázka 4 

V kvantitativním výzkumu znamená validita zkoumání, že:  

 a. měření je spolehlivé  
 

 b. měříme to, co je obsahem teoretického pojmu  
 

 c. opakování výzkumu by přineslo stejné výsledky  
 

 

Otázka 5 

Pro etapu kongnitivního vývoje J. Piageta zvanou etapa formálních operací je typické:  

 a. koordinace senzorických a motorických aktivit  
 

 b. řešení konkrétních problémů pomocí logických operací  
 

 c. užití abstraktních symbolů  
 

 d. usuzování vázaná na vnímané nebo představované  
 

 

Otázka 6 

Od kterého dne je pracovníkovi poskytována náhrada mzdy (končí karenční doba)?  

 a. od 7. dne, kdy nastoupil na nemocenskou  
 

 b. od 4. dne, kdy nastoupil na nemocenskou  
 

 c. od 1. dne, kdy nastoupil na nemocenskou  
 



Otázka 7 

Rozpad červených krvinek se nazývá:  

 a. Hemoanalýza  
 

 b. Hemolýza  
 

 c. Hemostáza  
 

 d. Hemoptýza  
 

 

Otázka 8 

Která peněžitá dávka nepatří do systému nemocenského pojištění?  

 a. rodičovský příspěvek  
 

 b. ošetřovné  
 

 c. peněžitá pomoc v mateřství  
 

 

Otázka 9 

Primárním zdrojem společenských nerovností je v případě K. Marxe:  

 a. postavení individuí ve struktuře autority  
 

 b. dělba práce  
 

 c. ideologické působení buržoazie na proletariát  
 

 

Otázka 10  

Prostituce a činnosti ji organizující jsou v ČR:  

 a. legální  
 

 
b. činnosti prostituci organizující jsou nelegální, prostituce sama o sobě legislativou upravena 

nění   

 c. nelegální  
 

 

Otázka 11 

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

 a. sociální péče  
 

 b. sociální prevence  
 

 c. není sociální služba  
 

 

Otázka 12 

Za závažné komplikace závislosti na alkoholu jsou považovány:  

 a. jícnové varixy a karcinom pankreatu  
 

 b. icterus a zánět žaludku  
 

 c. jícnové varixy a karcinom periostu  
 

 

Otázka 13 

Pozitivní konotaci jako pojem přinesl/a:  

 a. rodinná a strategická terapie  
 

 b. úkolově orientovaný přístup  
 

 c. humanistická psychologie  
 



Otázka 14 

U které níže uvedené dávky státní sociální podpory se netestuje příjem?  

 a. přídavek na dítě  
 

 b. rodičovský příspěvek  
 

 c. příspěvek na bydlení  
 

 

Otázka 15 

Dilema dvojí vazby v sociální práci řeší autor  

 a. Geert van der Laan  
 

 b. V.E. Frankl  
 

 c. C. Rogers  
 

 

Otázka 16 

Viktimologie se zabývá:  

 a. oběťmi trestných činů  
 

 b. pachateli trestných činů  
 

 c. trestnými činy  
 

 

Otázka 17 

Označení S. Freuda orální, analní, falický, latentní a genitální hovoří o:  

 a. charakteru  
 

 b. superegu  
 

 c. percepci  
 

 d. temperamentu  
 

 

Otázka 18 

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 19 

Sociálně patologickým jevem označujeme:  

 a. společenský jev abnormální, společností obecně nežádoucí a odmítaný  
 

 b. vše, co je předmětem zkoumání sociologie  
 

 c. jev odchylující se pozitivním i negativním směrem od normy  
 

 

Otázka 20 

Logoterapii V. E. Frankla řadíme mezi:  

 a. antiopresivní teorie  
 

 b. psychodynamické teorie  
 

 c. humanistické a existenciální teorie  
 



Otázka 21 

Předmět výzkumu je:  

 a. souborem operací, které mají být během výzkumu provedeny  
 

 b. vyjádřen otázkou  
 

 c. pojmenováním části reality, kterou hodláme zkoumat  
 

 

Otázka 22 

Korporativní model je typem sociálního státu, který je:  

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

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

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

ve všech aspektech života (je charakteristický pro skandinávské země)   

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

charakteristický pro Německo)   
 

Otázka 23 

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

 a. frikční nezaměstnanost  
 

 b. cyklická nezaměstnanost  
 

 c. strukturální nezaměstnanost  
 

 

Otázka 24 

Který z uvedených termínů nepochází od Emila Durkheima?  

 a. anomie  
 

 b. solidarita  
 

 c. sociální fakt  
 

 

Otázka 25 

Settlement Hull House v Chicagu založila:  

 a. Alice Salomon  
 

 b. Jane Adams  
 

 c. Lena Dominelli  
 

 

Otázka 26 

Kantův kategorický imperativ znamená v podstatě:  

 a. Chovat se zásadově, snažit se své jednání zobecnit.  
 

 b. Snažit se mít vždy ve všem ty nejlepší úmysly.  
 

 c. Snažit se o maximální prospěch pro co možná největší počet lidí.  
 

 

Otázka 27 

Pojem existenciální vakuum patří do teorie:  

 a. A. Bandury  
 

 b. K. Horneyové  
 

 c. V. E. Frankla  
 

 d. S. Freuda  
 



Otázka 28 

V případě, že je rodič omezen nebo zbaven rodičovské odpovědnosti ke svému dítěti, zaniká tím 

vyživovací povinnost rodiče vůči tomuto dítěti:  

 a. ano v případě, že o to rodič požádá  
 

 b. ano  
 

 c. ne  
 

 

Otázka 29 

Jaký počet členských zemí měla k 1. 1. 2016 Evropská unie?  

 a. 29  
 

 b. 31  
 

 c. 28  
 

 

Otázka 30 

Reformní přístup podle Payna je charakteristický pro:  

 a. kritickou sociální práci  
 

 b. reflektující sociální práci  
 

 c. postmoderní sociální práci  
 

 

Otázka 31 

OECD je zkratka pro:  

 a. Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.  
 

 b. Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.  
 

 c. Mezinárodní organizaci práce.  
 

 

Otázka 32 

Co je to výjimečný trest v ČR:  

 a. trest odnětí svobody na doživotí  
 

 b. trest odnětí svobody nad 20 až do 30 let  
 

 c. trest odnětí svobody nad 20 až do 30 let a odnětí svobody na doživotí  
 

 

Otázka 33 

Ochrana před domácím násilím:  

 a. je připravovanou novinkou v legislativě České republiky  
 

 b. není předmětem právní úpravy v České republice  
 

 c. je předmětem právní úpravy České republiky  
 

 

Otázka 34 

Mimořádnými opravnými prostředky v občanském soudním řízení jsou:  

 a. obnova řízení, žaloba pro zmatečnost, dovolání  
 

 b. obnova řízení, odpor proti platebnímu rozkazu, dovolání  
 

 c. obnova řízení, žaloba pro zmatečnost, odvolání  
 



Otázka 35 

Behaviorální teorie se zaměřuje:  

 a. na abstraktní chování jednotlivce v kontextu jeho prostředí  
 

 b. na konkrétní, objektivně měřitelné chování jednotlivce v kontextu jeho prostředí  
 

 c. na vnitřní motivy chování  
 

 

Otázka 36 

Xenofobie:  

 a. není předmětem právních úprav  
 

 b. není spojena s heterostereotypy ani s autostereotypy  
 

 c. je předmětem právních úprav  
 

 

Otázka 37 

Pro které období vývoje je typický tzv. vzpomínkový optimismus  

 a. adolescence  
 

 b. střední dospělost  
 

 c. stáří  
 

 d. mladší dospělost  
 

 

Otázka 38 

Mezi malá paradigmata sociální práce nepatří:  

 a. terapeutické paradigma  
 

 b. realitní paradigma  
 

 c. poradenské paradigma  
 

 

Otázka 39 

V jakém právním předpise je upraven příspěvek na péči?  

 a. zákon č. 117/1995Sb., o státní sociální podpoře  
 

 b. zákon č. 108/2006Sb., o sociálních službách  
 

 c. zákon č.187/2006Sb., o nemocenském pojištění  
 

 

Otázka 40 

Pravdivý je následující výrok:  

 a. Korporace je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu.  
 

 
b. Korporace je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky 

nebo hospodářsky.   

 c. Korporaci vytváří jako právnickou osobu společenství osob.  
 

 

Otázka 41 

Autorem typologie rolových konfliktů je:  

 a. E. Durkheim  
 

 b. G. Simmel  
 

 c. R. K. Merton  
 



Otázka 42 

Na představě o nadřazenosti jedné kultury nad ostatními je založen:  

 a. multikulturalismus  
 

 b. kulturní relativismus  
 

 c. etnocentrismus  
 

 

Otázka 43 

O jiných národech (kulturách, etnicích) si můžeme vytvářet negativně orientované představy, 

které mají často iracionální původ. Takovéto postoje jsou:  

 a. charakteristiky založené na vlastní znalosti  
 

 b. charakteristiky založené na předávané zkušenosti  
 

 c. charakteristiky založené na vlastní zkušenosti  
 

 

Otázka 44 

Náhodný výběr znamená, že:  

 a. jednotky výběru vybíráme podle geografické dostupnosti  
 

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

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

 

Otázka 45 

Mezi sociologické teorie vzniku sociálních deviací neřadíme:  

 a. teorii nálepkování  
 

 b. teorii sociálního učení  
 

 c. teorii sociální kontroly  
 

 

Otázka 46 

Korán a Sunna jsou posvátné spisy:  

 a. judaismu  
 

 b. křesťanství  
 

 c. islámu  
 

 

Otázka 47 

Součástí ústavního pořádku České republiky je:  

 a. Listina základních práv a svobod  
 

 b. Listina dětských práv  
 

 c. Zákon na ochranu osobních údajů  
 

 

Otázka 48 

"Jak staré jsou vaše děti" je otázka:  

 a. otevřená  
 

 b. cirkulární  
 

 c. uzavřená  
 



Otázka 49 

Podle Freuda je morálka:  

 a. Výrazem osobního zrání, výrazem individuální strategie přežití.  
 

 b. Pragmaticko - ekonomickým kalkulem, sledujícím osobní zištný profit.  
 

 
c. Společenským nástrojem kultury, který se snaží čelit destruktivním pudům pocházejícím z 

libida.   

 

Otázka 50 

Invalidita 2. stupně znamená:  

 a. pokles pracovní schopnosti pojištěnce o 60%  
 

 b. pokles pracovní schopnosti pojištěnce o 80%  
 

 c. pokles pracovní schopnosti pojištěnce o 35%  
 

 

Otázka 51 

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 52 

Autorem práce "Protestantská etika a duch kapitalismu" je:  

 a. Georg Simmel  
 

 b. Karel Marx  
 

 c. Max Weber  
 

 

Otázka 53 

Nedostatečné zásobení tkání kyslíkem způsobující poruchu buněčného metabolizmu je stav, 

který nazýváme:  

 a. srdeční nedostatečnost  
 

 b. syndrom respirační tísně  
 

 c. hypoventilace  
 

 d. šok  
 

 

Otázka 54 

Obsedantně - kompulzivní porucha patří mezi:  

 a. poruchy nálad  
 

 b. neurotické poruchy  
 

 c. psychotické poruchy  
 

 

  



Otázka 55 

Pojetí vývoje, jehož podstatou je biologická tendence k adaptaci a jež probíhá jako aktivní 

zvládání prostředí pomocí inteligence, formuloval:  

 a. J. Piaget  
 

 b. A. Gesell  
 

 c. W. Stern  
 

 d. L. S. Vygotskij  
 

 

Otázka 56 

Kulturní šok:  

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

náboženských skupin   

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

náboženských skupin   

 

c. 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  
 

 

Otázka 57 

Rozhodující vliv na jedince v procesu primární socializace má:  

 a. rodina  
 

 b. vzdělávací systém  
 

 c. vrstevnická skupina  
 

 

Otázka 58 

Který z autorů nepřispěl k rozvoji teorie konfliktů?  

 a. Ralf Dahrendorf  
 

 b. Lewis Coser  
 

 c. Harold Garfinkel  
 

 

Otázka 59 

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 60 

Které tvrzení je správné:  

 a. Mezi psychotické projevy řadíme halucinaci, bludy, obsesi  
 

 b. Mezi psychotické projevy řadíme hypnózu, regresi, halucinaci  
 

 c. Mezi psychotické projevy řadíme halucinaci, bludy  
 

 d. Mezi psychotické projevy řadíme halucinaci, detoxikaci  
 

 


