
Zdravotně sociální pracovník 
 

bakalářské prezenční studium 
 
Otázka 1 
V jádře buňky jsou uloženy:  

 a. vakuoly   

 b. mitochondrie   

 c. chromozomy   
 
Otázka 2 
Locus of control dělíme na:  

 a. vnitřní, interiorizovaný a decentralizovaný   

 b. vnitřní a vnější   

 c. vnitřní, vnější a sdílený   
 
Otázka 3 
Teorie pole je spojována se jménem:  

 a. C. G. Jung   

 b. R. B. Cattell   

 c. K. Lewin   
 
Otázka 4 
Sociální exkluze znamená:  

 a. zahrnování, integrace   

 b. potlačení, vyloučení   

 c. rovnostářství   
 
Otázka 5 
Každý stát má svůj právní řád a vyžaduje jeho dodržování. Pokud jako občan ČR pobývám v 
jiném státě je mou povinností:  

 
a. Řídit se právním řádem svého státu, pokud se nedostává do rozporu s právním řádem státu, 
v němž právě pobývám   

 b. Řídit se pouze právním řádem svého státu   

 c. Řídit se pouze právním řádem státu, v němž pobývám   
 
Otázka 6 
Opakem pojmu „komunita“ je:  

 a. obec   

 b. pospolitost   

 c. společnost   
 
 
 



Otázka 7 
Lidská páteř obsahuje:  

 a. 5 krčních, 7 hrudních a 12 bederních obratlů   

 b. 7 krčních, 5 hrudních a 12 bederních obratlů   

 c. 7 krčních, 12 hrudních a 5 bederních obratlů   
 
Otázka 8 
Introspekce je:  

 a. pozorování projevů chování jedince   

 b. pozorování vnitřních psychických jevů   

 c. pozorování změn chování v závislosti na změně prostředí   
 
Otázka 9 
Červené krvinky savců:  

 a. jsou vícejaderná   

 b. jsou bezjaderná   

 c. mají piškotová jádra   
 
Otázka 10 
Svaly ohybače se odborně nazývají  

 a. sfinktery   

 b. adduktory   

 c. flexory   
 
Otázka 11 
Fungování byrokracie zkoumal:  

 a. G. H. Mead   

 b. René Descartes   

 c. Max Weber   
 
Otázka 12 
Mimořádným opravným prostředkem ve správním řízení je:  

 a. Odvolání   

 b. Dovolání   

 c. Obnova řízení   
 
Otázka 13 
Řasinkový epitel pokrývá:  

 a. dýchací soustavu, zažívací trakt a močové ústrojí   

 b. dýchací soustavu a duté pohlavní orgány   

 c. dýchací soustavu kromě laryngu   
 
 



 
Otázka 14 
Somatotropní hormon má účinek:  

 a. pouze růstový   

 b. pouze antiinzulinový   

 c. růstový a antiinzulinový   
 
Otázka 15 
Podle tvaru dělíme kosti na:  

 a. ploché, oblé, dlouhé   

 b. ploché, ostré, hladké   

 c. ploché, krátké, dlouhé   
 
Otázka 16 
Adrenalin je hormon:  

 a. pankreatu (slinivky břišní)   

 b. kůry nadledvin   

 c. dřeně nadledvin   
 
Otázka 17 
Teorie sociální směny je inspirována:  

 a. výměnou myšlenek   

 b. sociální změnou   

 c. mechanismem trhu   
 
Otázka 18 
CO - oxid uhelnatý  

 a. plyn, který vydechujeme   

 b. plyn, který vdechujeme   

 c. plyn, z něhož může vzniknout karbonylhemoglobin, který neváže kyslík   
 
Otázka 19 
Příprava k trestnému činu a pokus o trestný čin jsou:  

 a. Trestné se stejným trestem, jako čin dokonaný   

 b. Trestné s polovinou trestní sazby, jako čin dokonaný   

 c. Nejsou trestné   
 
Otázka 20 
K představitelům novověkého empirismu patří :  

 a. J.Locke, G. Berkeley, D. Hume   

 b. J. Locke, B. Spinoza, D. Hume   

 c. R. Descartes, B. Spinoza, J.W. Leibniz   
 



 
Otázka 21 
Hypothalamus je součástí:  

 a. podvěsku mozkového   

 b. prodloužené míchy   

 c. mezimozku   
 
Otázka 22 
Součástí modernizace není:  

 a. vyrovnávání příjmů obyvatel   

 b. vyrovnávání šance na dožití mužů a žen   

 c. soustřeďování populace do měst   
 
Otázka 23 
Za hypotenzi považujeme hodnotu krevního tlaku nižší než:  

 a. 100/65 mm Hg   

 b. 120/80 mm Hg   

 c. 80/50 mm Hg   
 
Otázka 24 
Dlouhodobou paměť dělíme na:  

 a. obrazovou a slovní   

 b. explicitní a implicitní   

 c. obrazovou, slovní a paralingvistickou   
 
Otázka 25 
Osvojit lze za splnění zákonných podmínek  

 a. nezletilého i zletilého   

 b. jen nezletilého   

 c. jen zletilého   
 
Otázka 26 
Ženské pohlaví je určeno kombinací:  

 a. YY chromozómu   

 b. XX chromozómu   

 c. WX chromozómu   
 
Otázka 27 
Myokard je zásobován krví skrze tepny, při jejichž ucpání svalovina odumírá. Těmto tepnám 
říkáme:  

 a. koronární   

 b. pulmonální   

 c. aortální   



 
Otázka 28 
Polyandrie znamená:  

 a. soužití jednoho muže s několika ženami   

 b. soužití několika heterosexuálních párů   

 c. soužití jedné ženy s několika muži   
 
Otázka 29 
Kolektivním nevědomím rozumíme:  

 a. soubor neuvědomovaných předsudků společnosti vůči rolím jedince   

 b. soubor archetypů tvořících základ kultury   

 c. soubor biických změn vědomí   
 
Otázka 30 
Pokud má matka krevní skupinu A a otec krevní skupinu 0, dítě může mít:  

 a. A, 0   

 b. A   

 c. 0   
 
Otázka 31 
Vůle k životu je charakteristickou kategorií filozofického učení:  

 a. A. Schopenhauera   

 b. F. Nietzscheho   

 c. M.Schelera   
 
Otázka 32 
Základní složkou enzymů jsou:  

 a. proteiny   

 b. hormony   

 c. lipidy   
 
Otázka 33 
Dendrity jsou:  

 a. obal nervového vlákna   

 b. dlouhé nervové výběžky   

 c. krátké nervové výběžky   
 
Otázka 34 
Člověk je řazen mezi:  

 a. prokaryotické organismy   

 b. archeatické mechanismy   

 c. eukaryotické organismy   
 



 
Otázka 35 
Zakladatelem sociologie je:  

 a. Auguste Comte   

 b. Max Weber   

 c. Aristoteles   
 
Otázka 36 
Rodina je:  

 a. někdy formální, jindy neformální skupina   

 b. neformální skupina   

 c. formální skupina   
 
Otázka 37 
Krevní skupina AB:  

 a. obsahuje antigeny A i B a neobsahuje protilátky anti A a anti B   

 b. obsahuje antigeny A i B a obsahuje protilátky anti A a anti B   

 c. krevní skupina AB neexistuje   
 
Otázka 38 
Projekcí rozumíme:  

 a. podvědomou tendenci k předpojatosti   

 b. tendenci promítat vlastní vlastnosti a prožitky   

 c. tendenci k pozitivnímu či negativnímu očekávání vůči budoucímu jevu   
 
Otázka 39 
Funkcí inzulínu je:  

 a. udržuje určitou hladinu glukózy v krvi   

 b. snižuje hladinu glykémie v krvi   

 c. ketoacidóza   
 
Otázka 40 
Lordóza je:  

 a. vyklenutí dopředu v oblasti hrudní a křížové páteře   

 b. vyklenutí dozadu v oblasti krční a bederní páteře   

 c. vyklenutí dopředu v oblasti krční a bederní páteře   
 
Otázka 41 
Fenomén "koktejl párty" se vztahuje k:  

 a. náladě   

 b. morálce   

 c. pozornosti   
 



 
Otázka 42 
Mezinárodní soudní dvůr je:  

 a. Hlavním soudním orgánem OSN se sídlem v Belgii.   

 b. Hlavním soudním orgánem EU se sídlem v Belgii.   

 c. Hlavním soudním orgánem OSN se sídlem v Nizozemí.   
 
Otázka 43 
Arterioskleróza je příčinou:  

 a. sklerózy   

 b. infarktu myokardu   

 c. alergie   
 
Otázka 44 
V každém postoji jsou zahrnuty tyto složky:  

 a. kognitivní, konativní, kooperativní   

 b. kognitivní, emoční, názorovou   

 c. kognitivní, emocionální, behaviorální   
 
Otázka 45 
Který z antických filozofů tvrdil, že podstatu všeho tvoří ideje:  

 a. Sokratés   

 b. Platón   

 c. Aristotelés   
 
Otázka 46 
Střední část dlouhých kostí je:  

 a. diafýza   

 b. epifýza   

 c. hypofýza   
 
Otázka 47 
Který v ědec popsal buňku jako první:  

 a. I. P. Pavlov   

 b. J. Jánský   

 c. J. E. Purkyně   
 
Otázka 48 
Hladká svalovina:  

 a. je součástí kosterního aparátu   

 b. je řízena vegetativním nervstvem   

 c. je přítomna jen u člověka   
 



 
Otázka 49 
Kdo je autorem díla "Tak pravil Zarathustra":  

 a. A. Schopenhauer   

 b. S. Kierkegaard   

 c. F. Nietzscheho   
 
Otázka 50 
Kognitivní disonance je:  

 a. zažívaný rozpor mezi postojem a chováním   

 b. nesoulad mezi temperamentem a chováním   

 c. změna myšlení na základě výrazného podnětu   
 
Otázka 51 
Co je to trestný čin:  

 a. Čin nebezpečný pro společnost, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně   

 b. Každý čin, na jehož trestnosti se shodnou orgány činné v trestním řízení   

 c. Každý nemorální čin   
 
Otázka 52 
Kvalitativní výzkumnou metodou je:  

 a. dotazníkové šetření   

 b. rozhovor   

 c. anketa   
 
Otázka 53 
Zárodečný epitel pokrývá:  

 a. orgány pohlavní soustavy   

 b. orgány dýchací soustavy   

 c. orgány gastrointestinální soustavy   
 
Otázka 54 
Adenohypofýza je:  

 a. střední lalok hypofýzy   

 b. přední lalok hypofýzy   

 c. zadní lalok hypofýzy   
 
Otázka 55 
Parathormon:  

 a. snižuje hladinu vápníku   

 b. zvyšuje množství protilátek proti vápníku   

 c. zvyšuje hladinu vápníku   
 



 
Otázka 56 
Jaká je přibližná délka gravidity ženy:  

 a. 280 dní   

 b. 350 dní   

 c. 230 dní   
 
Otázka 57 
Erytrocyty vznikají:  

 a. erytropoézou ve svalech   

 b. erytropoézou ve slezině   

 c. erytropoézou v kostní dřeni   
 
Otázka 58 
Krize sociálního státu započala:  

 a. v polovině 19. století   

 b. ve druhé polovině 20. století   

 c. koncem 19. století   
 
Otázka 59 
Vzpomínkový optimismus je typický pro  

 a. stáří   

 b. mladou dospělost   

 c. adolescenci   
 
Otázka 60 
Gastrointestinální trakt je označení pro:  

 a. hormonální systém   

 b. srdečně cévní systém   

 c. zažívací systém   
 


