
Sociální práce 
 

bakalářské prezenční studium 
 
Otázka 1 
Družstvo je:  

 a. společenství osob založené za účelem podnikání nebo uspokojování jiných potřeb svých členů   

 b. společností, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků   

 c. založeno minimálně dvěma osobami, které podnikají pod společnou firmou   
 
Otázka 2 
Kdo je zakladatelem fenomenologie (učení o tom, co se jeví, co je nepochybně dáno):  

 a. Edmund Husserl   

 b. Arthur Schopenhauer   

 c. Friedrich Nietzsche   
 
Otázka 3 
Referendum je:  

 a. hlasování obyvatel určitého území o osamostatnění se od daného státu či připojení k jinému státu   

 b. právo občanů iniciovat nebo navrhovat zákony či vyhlášení referenda   

 c. hlasování voličů o závažné politické otázce   
 
Otázka 4 
Pojmem plebiscit označujeme:  

 a. hlasování obyvatel určitého území o osamostatnění se od daného státu či připojení k jinému státu   

 b. odmítání jakékoliv formy politické autority, státní moci i právního řádu   

 c. legitimizaci biologické nerovnosti mezi lidmi   
 
Otázka 5 
Humanistická psychologie klade největší důraz na:  

 a. snahu jedince o vlastní seberealizaci   

 b. pozorovatelné projevy lidské psychiky   

 c. práci se sny konkrétního jedince   
 
Otázka 6 
Konflikty jsou:  

 a. základní způsoby, kterými lidé přijímají významy a předávají si je   

 b. situace, ve kterých působí dvě síly s protichůdnými účinky   

 c. vědomou strategií vyrovnávání se s negativními emocemi   
 
Otázka 7 
Klinická psychologie patří mezi:  

 a. speciální psychologické disciplíny   



 b. základní psychologické disciplíny   

 c. aplikované psychologické vědy   
 
Otázka 8 
Společenské role jsou dány:  

 a. očekáváním společnosti a způsoby jednání jedince   

 b. kulturními normami   

 c. společenskými normami   
 
Otázka 9 
Autorem prvního systematického pojednání o logice je:  

 a. Platón   

 b. Sokrates   

 c. Aristoteles   
 
Otázka 10 
Sociální kontrola je ve společnosti udržována:  

 a. systémem sankcí   

 b. systémem dávek   

 c. systémem služeb   
 
Otázka 11 
Ratifikace znamená:  

 a. konečný souhlas s mezinárodní dohodou   

 b. konečné rozhodnutí Evropského soudu   

 c. nesouhlas s mezinárodní dohodou   
 
Otázka 12 
Kdo je autorem myšlenky "Myslím, tedy jsem."?  

 a. John Locke   

 b. Francis Bacon   

 c. René Descartes   
 
Otázka 13 
Akulturace představuje:  

 a. začlenění menšiny do společnosti, ve které žije   

 b. kulturní podřízenost menšin vůči většinové společnosti   

 c. přebírání kulturních rysů jiných kultur   
 
Otázka 14 
Subjektivní právo je:  

 a. oprávněním jedince chovat se určitým způsobem   



 b. soupisem pravidel chování závazných pro všechny členy společnosti   

 c. vlastní výklad práva   
 
Otázka 15 
Sociální interakci chápeme jako:  

 a. vzájemnou výměnu informací   

 b. začleňování jedinců do společnosti   

 c. proces vzájemného působení jedinců na sebe   
 
Otázka 16 
Objektivní právo znamená:  

 a. odchylku od norem společnosti   

 b. oprávnění jedince chovat se určitým způsobem   

 c. soupis pravidel chování závazných pro všechny členy společnosti   
 
Otázka 17 
Úřad práce v České republice:  

 a. pouze eviduje nezaměstnané   

 b. zprostředkovává bezplatně zaměstnání na území České republiky   

 c. poskytuje sociální služby na území České republiky   
 
Otázka 18 
Řeč je nástrojem myšlení. Skládá se ze dvou složek:  

 a. vnitřní a vnější   

 b. receptivní a expresivní   

 c. označovací a výrazové   
 
Otázka 19 
Jakákoliv odchylka od pravidel vytvořených společností (např. abstinence) a osvojených socializací 
je:  

 a. sociální patologie   

 b. sociální deviace   

 c. asocializace   
 
Otázka 20 
Sociologie je věda:  

 a. zabývající se sociálními problémy, které se odehrávají v různých společenstvích   

 b. zabývající se lidskou společností, sociálními jevy, strukturou a vývojem společnosti   

 c. studující prožívání a chování společnosti   
 
Otázka 21 
Federace představuje:  

 a. pevný svazek států   



 b. volný svazek států   

 c. jednotný stát   
 
Otázka 22 
Inflace představuje:  

 a. rovnovážný stav měny   

 b. pokles cenové hladiny   

 c. proces postupného znehodnocování měny způsobený ekonomickou nerovnováhou   
 
Otázka 23 
Příběh mytického Sisyfa má ilustrovat:  

 a. vědomé přistoupení na absurdní situace   

 b. napětí mezi animalitou a transcendentalitou   

 c. odsouzení k životu v úzkosti   
 
Otázka 24 
Etika:  

 a. není filozofickou disciplínou   

 b. je jednou z hlavních filozofických disciplín   

 c. je jednou z dalších filozofických disciplín   
 
Otázka 25 
Představitelem existencialismu je:  

 a. John Locke   

 b. Jean-Paul Sartre   

 c. Karl Raimund Popper   
 
Otázka 26 
Které jméno je spojováno se založením pozitivismu (jako "pozitivní filozofie", která je orientována na  
to, co je dáno, co je "faktické"):  

 a. Bertrand Russel   

 b. August Comte   

 c. Herbert Spencer   
 
Otázka 27 
Rozmach ubytoven pro chudé lidi v České republice lze podle konceptu R. K. Mertona označit jako:  

 a. příklad sociálního faktu   

 b. příklad nezamýšleného důsledku jednání   

 c. příklad opatření proti narůstajícímu podílu sociálních dávek placených ze státního rozpočtu   
 
Otázka 28 
V ekonomické teorii je "potřeba":  

 a. vymezena stejně jako v psychologii   



 b. vymezena jinak než v psychologii   

 
c. vymezena jako subjektivně pociťovaný nedostatek něčeho pro člověka důležitého, je všem lidem 
stejná   

 
Otázka 29 
Který z představitelů řecké filozofie je známý svým výrokem "Vím, že nic nevím.":  

 a. Platón   

 b. Aristoteles   

 c. Sokrates   
 
Otázka 30 
Vnímání je:  

 a. psychické prožívání jedince po určitou dobu   

 b. relativně trvalá charakteristika, kterou se jedinec vyznačuje   

 
c. psychický proces, prostřednictvím něhož poznáváme to, co zrovna v daném okamžiku působí na 
naše smyslové orgány   

 
Otázka 31 
Za hlavního představitele klasické politické ekonomie je považován:  

 a. M. Friedman   

 b. A. Smith   

 c. J.M. Keynes   
 
Otázka 32 
Émile Durkheim definoval sociologii jako:  

 a. vědu o sociálním jednání   

 b. vědu o sociální komunikaci   

 c. vědu o sociálních faktech   
 
Otázka 33 
Stav emočního, fyzického i psychického vyčerpání, kdy vyhasíná motivace a podněty, které jedince 
stimulují v činnosti:  

 a. je v profesi sociální práce zcela ojedinělým jevem   

 b. je jedním ze stylů zvládání zátěžových situací, konkrétně útěkem   

 c. postihuje především pomáhající profese a nazýváme jej syndromem vyhoření   
 
Otázka 34 
Sociální stratifikace znamená:  

 a. přechod z jedné společenské vrstvy do druhé   

 b. nadřazenost jedné společenské vrstvy nad druhými   

 c. diferenciaci společnosti na společenské vrstvy   
 
 
  



Otázka 35 
Důraz na základní lidská práva:  

 a. je společný všem oblastem aplikované etiky   

 b. je typický pro sociální etiku   

 c. je typický pro politickou etiku   
 
Otázka 36 
Komunismus chápeme jako:  

 a. nedemokratickou formu vlády vycházející z nesouhlasu s modernitou   

 b. politickou a ekonomickou koncepci vedenou ideálem spravedlnosti a bratrství   

 c. kritiku kapitalismu založenou na myšlence sociální rovnosti a beztřídní společnosti   
 
Otázka 37 
Představitelem pozitivistické filozofie v České republice je:  

 a. Jan Ámos Komenský   

 b. Václav Bělohradský   

 c. Tomáš Garrigue Masaryk   
 
Otázka 38 
Za sociální mobilitu považujeme:  

 a. možnost právě horizontálního přesunu z jedné společenské vrstvy do druhé   

 b. přesun z jedné společenské vrstvy do jiné   

 c. možnost právě vertikálního přesunu z jedné společenské vrstvy do druhé   
 
Otázka 39 
Který z myslitelů francouzského osvícenství se zabýval studiem vládních systémů a přišel s 
myšlenkou, že by vládní systém měl být rozdělen na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní:  

 a. Arthur Schopenhauer   

 b. Charles Louis de Montesquieu   

 c. Francois Marie Voltaire   
 
Otázka 40  
K vyhlášení válečného stavu, nebo k souhlasu s pobytem vojsk na našem území:  

 a. je potřeba souhlasu senátu a prezidenta   

 b. je potřeba souhlasu sněmovny a prezidenta   

 c. je potřeba souhlasu sněmovny i senátu   
 
Otázka 41 
V rámci úrovně logické skladby jazyka rozlišujeme:  

 a. dvě úrovně jazyka - pojem a úsudek   

 b. tři úrovně jazyka - pojem, soud a úsudek   

 c. čtyři úrovně jazyka - pojem, soud, úsudek a pojmosloví   
 



 
Otázka 42 
Který z filozofů považuje zkušenost (empirii) za jediný základ poznání:  

 a. Francis Bacon   

 b. Thomas Hobbes   

 c. René Descartes   
 
Otázka 43 
Motivace představuje:  

 a. souhrn všech intrapsychických dynamických sil, které aktivizují a organizují chování   

 b. iniciační síly, které vyvolávají, zaměřují a regulují aktivitu člověka   

 
c. pohnutky, psychologické příčiny reakcí, činností a jednání člověka zaměřené na uspokojování 
určitých potřeb   

 
Otázka 44 
Sociální patologie se zabývá:  

 a. odchylkami a porušováním společenských norem   

 b. nezdravými, obecně nežádoucími společenskými jevy nebezpečnými pro existenci společnosti   

 c. souladem s normami dané společnosti   
 
Otázka 45 
Který z řeckých myslitelů je autorem díla Ústava:  

 a. Platón   

 b. Aristoteles   

 c. Sokrates   
 
Otázka 46 
Psychický proces, při kterém se vytvářejí relativně nové představy, nazýváme:  

 a. myšlení   

 b. fantazie   

 c. představa   
 
Otázka 47 
Filozofická antropologie pojednává problém člověka ve dvou rovinách:  

 a. absurdita a užitečnost   

 b. živočišnost a transcendentalita   

 c. existencialismus a podstata   
 
Otázka 48 
Vztah člověka k transcendentní skutečnosti je:  

 a. religionistika   

 b. esoterika   

 c. náboženství   



 
Otázka 49 
Norimberské procesy s německými lékaři přispěly k zájmu o formování:  

 a. etiky vědy a techniky   

 b. bioetiky   

 c. sociální etiky   
 
Otázka 50 
Který z filozofů (novověké filozofie) zastával myšlenku, že lidské vědomí při narození je čistá 
nepopsaná deska (tabula rasa):  

 a. John Locke   

 b. Francis Bacon   

 c. Gotfried Wilhelm Leibnitz   
 
Otázka 51 
Nejmladší a zároveň druhé největší (co do počtu věřících) monoteistické náboženství je:  

 a. judaismus   

 b. islám   

 c. křesťanství   
 
Otázka 52 
Stát, který patří mezi ekonomicky méně rozvinuté, je označován jako:  

 a. zaostalá země   

 b. pokroková země   

 c. rozvojová země   
 
Otázka 53 
Precedens představuje:  

 a. míru uplatňování neměnných zásad vycházejících ze zjevného práva   

 b. soudní rozhodnutí, kterým se řídí případy dosud právně neupravené   

 c. mezinárodní nebo kolektivní smlouvy v pracovním právu   
 
Otázka 54 
Osobnost v psychologii chápeme jako:  

 a. soubor vlastností charakteristických pro daného jedince   

 b. vyjádření individuality jedince   

 c. schopnost jedince řešit problémy, učit se, přizpůsobovat se apod.   
 
Otázka 55 
Za znaky státu považujeme:  

 a. organizace státu, právo, území, obyvatelstvo a státní suverenitu   

 b. organizace státu, státní vlajku a státní hymnu   

 c. organizace státu, státní suverenitu a státní hymnu   



 
Otázka 56 
Systém státní sociální podpory České republiky je tvořen:  

 a. systémem sociálních služeb   

 b. systémem dávek a sociálních služeb   

 c. finanční podporou skládající se z dávek státní sociální podpory   
 
Otázka 57 
Deismus považuje:  

 a. boha a přírodu jako totožné   

 b. boha za stvořitele světa, který dále do jeho chodu nezasahuje   

 c. za stvořitele jediného boha   
 
Otázka 58 
UNHCR je zkratka jedné z mezinárodních organizací začleněných do systému OSN. Její celý název 
je:  

 a. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky   

 b. Dětský fond   

 c. Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu   
 
Otázka 59 
První ústav pro experimentální psychologii založil roku 1879:  

 a. W. Wundt   

 b. I. P. Pavlov   

 c. J. B. Watson   
 
Otázka 60 
Logiku pokládal za základ všech věd:  

 a. Sokrates   

 b. Aristoteles   

 c. Platón   
 


