
Sociální práce 
Bc. kombinované studium 

 

Otázka 1 

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. učení správným způsobům jednání   

 b. korekce jednání   

 c. zplnomocňování   

 

Otázka 2  

K syndromu vyhoření může vést:  

 a. přijetí sebe samého   

 b. chybějící supervize   

 c. včasná změna pracovní pozice   

 

Otázka 3  

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 4  

Kdo spravuje "Informační systém o příspěvku na péči":  

 a. Ministerstvo práce a sociálních věcí   

 b. Krajské úřady   

 c. Česká správa sociálního zabezpečení   

 

Otázka 5  

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

pohledu se nazývá:  

 a. buď-anebo otázky   

 b. cirkulární dotazování   

 c. obnažování fakt   

 

Otázka 6  

Asociace vzdělavatelů v sociální práci:  

 a. definuje tzv. Minimální standard vzdělávání v sociální práci   

 
b. je organizace, ve které se musí sdružovat všichni čeští vzdělavatelé v sociální práci (VOŠ i 

VŠ, veřejné i soukromé školy)  
 

 c. v ČR neexistuje   

 



Otázka 7  

Kdo je poskytovatelem sociální služby  

 
a. rodinní příslušníci či jiné osoby, které pečují o své blízké či jiné osoby v domácím 

prostředí  
 

 b. kdokoliv, kdo má odpovídající vzdělání dle zákona o sociálních službách   

 
c. právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění podle zákona o 

sociálních službách  
 

 

Otázka 8  

Proces generalizace trhu je typický pro:  

 a. moderní společnost   

 b. pospolitost   

 c. tradiční společnost   

 

Otázka 9  

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

 a. deprofesionalizace sociální práce   

 b. centralizace sociálních služeb   

 c. deinstitucionalizace sociálních služeb   

 

Otázka 10  

Mezi povinnosti žadatele o příspěvek na péči nepatří  

 
a. povinnost nalézt si vhodného lékaře k vyšetření svého zdravotního stavu a zaplatit 

příslušné poplatky  
 

 b. povinnost osvědčit všechny skutečnosti, které jsou rozhodující pro nárok na příspěvek   

 c. povinnost podrobit se sociálnímu šetření   

 

Otázka 11  

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

společnosti je:  

 a. sociální kontrola   

 b. sociální norma   

 c. systém odměn a trestů   

 

Otázka 12  

Pro rozhovor s klientem nejsou vhodné otázky:  

 a. sugestivní   

 b. tzv. zázračné   

 c. uzavřené   

 

  



Otázka 13 

Činnosti jako je organizace a výkon dohledu nad obviněným a kontrola výkonů trestů 

nespojených s odnětím svobody jsou zahrnovány do:  

 a. probace   

 b. mediace   

 c. parole   

 

Otázka 14  

Pojem ucelená rehabilitace znamená:  

 

a. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc 

při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a 

pomoc při prosazování práv a zájmů  

 

 b. návrat ke stavu zdraví a upevnění celkové kondice   

 
c. plynulé a koordinované úsilí o optimální integraci do života při využití všech dostupných 

prostředků léčebných, sociálních, výchovných (pedagogických) a pracovních  
 

 

Otázka 15  

Sociální práce, řazená do společenskovědních oborů:  

 a. je multiparadigmatická   

 b. vytváří svá vlastní paradigmata   

 c. vychází právě ze třech paradigmat   

 

Otázka 16  

Mezi formalizované sociální systémy nepatří:  

 a. demonstrace   

 b. ústavy   

 c. podniky   

 

Otázka 17  

Z níže uvedených výroků vyberte, který je správný dle § 89, odst. 2 zákona o sociálních 

službách: Opatření omezující pohyb osoby lze použít pouze v případě:  

 a. kdy lékař s použitím takového opatření vyslovil souhlas   

 b. kdy s opatřením souhlasí zákonný zástupce osoby   

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

ohrožuje její zdraví a život, nebo zdraví a život jiných  
 

 

Otázka 18  

Princip subsidiarity znamená, že:  

 a. stát se snaží o sjednocování pravidel sociální solidarity   

 b. stát řídí proces, ve kterém dochází ke vzájemnému přibližování systémů   

 
c. stát zasahuje teprve tam, kde samosprávné orgány státu nemohou uspokojit sociální 

potřebu člověka  
 

 

  



Otázka 19  

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

 a. dojednávání   

 b. vyšetření   

 c. příprava   

 

Otázka 20  

Která sociální služba nepatří mezi služby sociální prevence:  

 a. azylové domy   

 b. chráněné bydlení   

 c. sociálně terapeutické dílny   

 

Otázka 21  

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

registraci. O této registraci rozhoduje:  

 a. krajský úřad   

 b. krajský soud   

 c. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky   

 

Otázka 22  

Sociální správou se rozumí:  

 a. sociální služby nestátní   

 b. události v životě lidí, které jsou uznány jako sociální událost   

 c. cílevědomá činnost k realizaci sociálních zákonů   

 

Otázka 23  

Anomie je:  

 a. jeden z rysů byrokracie podle Maxe Webera   

 b. trvalý stav tradiční společnosti   

 c. stav společnosti, ve které přestávají platit zákony   

 

Otázka 24  

Inspekci poskytovatelů sociálních služeb provádí u poskytovatelů sociálních služeb, kterým 

bylo vydáno rozhodnutí o registraci:  

 a. MPSV   

 b. krajský úřad   

 c. krajská pobočka úřadu práce   

 

  



Otázka 25  

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

 a. je výsledkem vzájemné interakce pomáhajícího pracovníka a klienta   

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

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

zvolil  
 

 

Otázka 26  

Která sociální služba nepatří mezi služby sociální péče:  

 a. podpora samostatného bydlení   

 b. služby následné péče   

 c. tísňová péče   

 

Otázka 27  

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 28  

Pojem sociální fungování obecně označuje:  

 a. schopnost jednotlivce a rodin orientovat se v systému sociálních dávek a využívat je   

 b. schopnost jednotlivce navazovat sociální kontakty   

 c. interakce, které probíhají mezi požadavky prostředí a lidmi   

 

Otázka 29  

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 zajišťuje občany 

ve všech aspektech života (je charakteristický pro skandinávské země)  
 

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

charakteristický pro Německo)  
 

 

Otázka 30  

Terapeutické paradigma vnímá jako hlavní faktor sociálního fungování:  

 a. solidaritu ve společnosti   

 b. nutnost orientace sociálních pracovnic v arte-, ergo- a canisterapii   

 c. duševní zdraví a pohodu člověka   

 

  



Otázka 31  

Klíčem k úspěšné intervenci sociální práce je zejména:  

 a. motivace klienta ke spolupráci   

 b. angažovanost a kompetentnost sociálního pracovníka   

 c. intelektové schopnosti klienta   

 

Otázka 32  

První specializované školy sociální práce ve světě se objevily:  

 a. na konci 18. století   

 b. v sedmdesátých letech 20.století   

 c. na konci 19. století   

 

Otázka 33 

Proces socializace ve společenských vědách znamená:  

 a. předávání hodnot mezi generacemi   

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

 c. způsob řešení otázky sociální   

 

Otázka 34  

Z výčtu témat vyberte jedno, které není řešeno provozním standardem: 

 a. pracovní podmínky a řízení poskytování služby   

 b. místní a časová dostupnost služby   

 c. zajištění kvality služeb   

 

Otázka 35  

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

ústavní výchovy, výchovného nebo předběžného opatření se smlouva o poskytnutí sociální 

služby:  

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

 b. neuzavírá   

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

 

Otázka 36  

Kterému subjektu ukládá zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 

předpisů, povinnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb:  

 a. mikroregionům   

 b. krajům   

 c. obcím   

 

  



Otázka 37  

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 sociálním 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 38  

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

 a. ukončení a zhodnocení spolupráce   

 b. vytyčení smysluplného cíle společné práce   

 c. vyjednání co nejlepších podmínek pro sociálního pracovníka   

 

Otázka 39  

Sociální politiku lze definovat jako:  

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

stálé vzájemnosti, reciprocity a vzájemného utváření a ovlivňování  
 

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

tak úroveň pociťovaného rizika  
 

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

provozování svého či jiného státního, samosprávného nebo nestátního sociálního systému  
 

 

Otázka 40 

Na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé 

sociální situace nebo jejího předcházení má nárok:  

 a. pouze občan/ka ČR, případně osoba s legálním pobytem na území ČR   

 b. každá osoba   

 c. pouze osoba starší 15-ti let   

 

Otázka 41 

Bezpečí ve vztahu sociálního pracovníka a klienta:  

 a. by měl prožívat zejména sociální pracovník   

 b. by mělo být v rovnováze jak na straně sociálního pracovníka tak klienta   

 c. by měl prožívat zejména klient   

 

Otázka 42  

Vnitřní rozdělení společnosti do vrstev nazýváme:  

 a. sociální polarizace   

 b. feudalizování společnosti   

 c. sociální stratifikace   

 

  



Otázka 43  

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

kvalifikace v daném kalendářním roce sociálnímu pracovníkovi jeho zaměstnavatel?  

 a. 24 hodin   

 b. 30 hodin   

 c. 20 hodin   

 

Otázka 44  

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

následujících forem do tohoto dělení nepatří:  

 a. terénní sociální služby   

 b. pobytové sociální služby   

 c. preventivní sociální služby   

 

Otázka 45 

Kultura:  

 
a. označuje sociální útvary, které vznikají jako reakce na neduhy moderní společnosti (např. 

hippies)  
 

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

 c. je v postmoderní společnosti postavena především mediálními sděleními   

 

Otázka 46  

Peer programy neboli:  

 a. vrstevnické programy   

 b. programy zacházení s odsouzenými   

 c. státní integrační programy   

 

Otázka 47 

Co je základním nástrojem sociálního pracovníka:  

 a. sociální šetření   

 b. rozhovor   

 c. depistáž   

 

Otázka 48 

Mezi komunikační dovednosti nepatří:  

 a. sociální diagnóza   

 b. povzbuzování zpětné vazby od klienta   

 c. otevřený projev vlastních pocitů   

 

  



Otázka 49 

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. provádět stát každoročně   

 c. provést komunitní plánování sociálních služeb   

 

Otázka 50  

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

službách?  

 
 a. 5   

 
 b. 4   

 
 c. 3   

 

Otázka 51 

Cílem sociální práce je:  

 a. striktní kontrola dodržování legislativy   

 b. zejména poskytování materiální a věcné pomoci klientům   

 c. pomáhat jednotlivcům a sociálním systémům zlepšit jejich sociální fungování   

 

Otázka 52 

Věcná dávka je:  

 a. poskytnutí věci   

 b. konání ve prospěch někoho   

 c. poskytnutí finančního obnosu ve výši podle zákona   

 

Otázka 53 

Na sociální práci s osobami poskytujícími placené sexuální služby se v České republice 

specializuje:  

 a. Rozkoš bez rizika   

 b. Hnutí Duha   

 c. Agentura pro sociální začleňování   

 

Otázka 54 

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

 a. pracovník přijímá záležitosti klienta za své vlastní   

 b. pracovníkovi jsou záležitosti klienta podávány jako jeho vlastní   

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

rovnováhu  
 

 

  



Otázka 55 

Dle přístupu orientovaného na klienta je podstatné, aby sociální pracovník usiloval o:  

 a. empatii a zpětnou vazbu podmíněnou chováním klienta   

 b. opravdovost a kongruenci   

 c. konkurenci vůči jiným pomáhajícím profesionálům   

 

Otázka 56  

Participativní přístupy v sociální práci akcentují:  

 a. princip zplnomocnění   

 b. důležitost paternalismu   

 c. budování jistého profesního statusu v hierarchii ostatních profesí   

 

Otázka 57 

Předmět sociální politiky státu je vymezen:  

 a. ústavou a zákony   

 b. standardy Asociace vzdělavatelů v sociální práci   

 c. Odborem sociální politiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR   

 

Otázka 58 

Reformní paradigma v sociální práci je spojováno:  

 a. s tradičním pojetím sociální práce a potřebou reformy poskytovatelů sociálních služeb   

 b. s nutností změny v sociálním fungování konkrétního klienta   

 c. s tématem společenské rovnosti   

 

Otázka 59 

Služby podporující rodinu s dítětem s postižením během prvních let života označujeme 

termínem:  

 a. aktivizační služby pro rodiny s dětmi   

 b. pedagogická asistence   

 c. raná péče   

 

Otázka 60 

Předpokladem úspěšného profesionálního vztahu sociální pracovník - klient ze strany 

sociálního pracovníka není:  

 a. vřelost   

 b. přejímání odpovědnosti   

 c. empatie   

 


