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NMgr. kombinované studium 

 

Otázka 1  

Autorem teorie komunikativního jednání je:  

 a. Edmund Husserl   

 b. Geert van der Laan   

 c. Jürgen Habermas   

 

Otázka 2 

Který z uvedených termínů nepochází od Emila Durkheima?  

 a. solidarita   

 b. definice situace   

 c. anomie   

 

Otázka 3  

Fenomenologická sociologie se inspirovala dílem:  

 a. Ulricha Becka   

 b. Augusta Comta   

 c. Edmunda Husserla   

 

Otázka 4  

Funkcí předvýzkumu je:  

 a. ověřit adekvátnost některých částí projektu   

 b. zkonstruovat otázky v dotazníku   

 c. zkonstruovat hypotézu výzkumu   

 

Otázka 5  

"V současné době některé evropské a severoamerické státy uplatňují politiky integrace 

oscilující mezi dvěma snahami – snahou o národní asimilaci a snahou o uznání kulturních 

odlišností. Který z těchto modelů imigrační politiky očekává od příchozích zřeknutí se 

mateřského jazyka a kulturních specifik a za toto nabízí občanství a poskytnutí práv a 

povinností členů majority? " 

 a. multikulturální model   

 b. diskriminační model   

 c. asimilační model   

 

Otázka 6  

Ekologický model v sociální práci se nezaměřuje na:  

 a. vzájemný vztah člověka a jeho prostředí   

 b. transakce a kontakty jedinců a jejich prostředí   

 c. chování člověka v prostředí   

 



Otázka 7  

Dlouhodobou paměť dělíme na:  

 a. obrazovou a slovní   

 b. ultrakrátkou a krátkodobou   

 c. explicitní a implicitní   

 d. obrazovou, slovní a paralingvistickou   

 

Otázka 8  

Předmět výzkumu je:  

 a. pojmenováním části reality, kterou hodláme zkoumat   

 b. vyjádřen otázkou   

 c. souborem operací, které mají být během výzkumu provedeny   

Otázka 9  

Typickými příznaky Alzheimerovy demence jsou:  

 a. Výlučně ztráta soběstačnosti   

 b. Porucha paměti, soběstačnosti, mobility   

 c. Porucha učení, paměti, orientace, myšlení, ztráta soběstačnosti   

 d. Výlučně porucha paměti   

 

Otázka 10  

O dovolání, jakožto mimořádném opravném prostředku v občanském soudním řízení, 

rozhoduje:  

 a. Vrchní soud   

 b. Nejvyšší soud   

 c. Krajské soudy   

 

Otázka 11  

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 národnostní menšiny tradičně a dlouhodobě žijící na území ČR právo na označení 

budov orgánů veřejné správy v jazyce národnostní menšiny  
 

 
c. mají všechny národnostní menšiny žijící na území ČR právo na označení budov orgánů 

veřejné správy v jazyce národnostní menšiny  
 

 

Otázka 12  

Za závažné komplikace závislosti na alkoholu jsou považovány: 

 a. jícnové varixy a karcinom periostu   

 b. icterus a zánět žaludku   

 c. jícnové varixy a karcinom pankreatu   

 

  



Otázka 13  

Pozitivní konotaci jako pojem přinesl/a:  

 a. humanistická psychologie   

 b. rodinná a strategická terapie   

 c. úkolově orientovaný přístup   

 

Otázka 14  

Ochrana před domácím násilím:  

 a. je předmětem právní úpravy České republiky   

 b. není předmětem právní úpravy v České republice   

 c. je připravovanou novinkou v legislativě České republiky   

 

Otázka 15  

K čemu může být především využita zázračná otázka (otázka na zázrak):  

 a. k projevení empatie   

 b. k popisu klientova cíle   

 
c. k zjištěním jaké změny klient dosáhl ještě před zahájením spolupráce se sociálním 

pracovníkem  
 

 

Otázka 16  

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

specializuje:  

 a. Jako doma   

 b. Rozkoš bez rizika   

 c. Hnutí Duha   

 

Otázka 17  

Princip heuristických myšlenkových operací spočívá v tím, že:  

 a. k dosažení cíle vede několik cest   

 b. jejich provádění se řídí sérií přesných pravidel   

 c. výsledky jsou vyhodnocovány z hlediska správné-nesprávné   

 d. nevedou k uzavření řešeného problému   

 

Otázka 18  

Sociální pracovník v přístupu orientovaném na klienta musí usilovat o:  

 a. rolovou distanci, pozitivní orientaci a flexibilitu   

 b. orientaci na budoucnost, rolovou distanci a empatii   

 c. kongruenci a opravdovost, bezpodmínečnou pozitivní vazbu a empatii   

 

  



Otázka 19 

Pojem superego bychom zařadili do teorie autora:  

 a. K. Goldstein   

 b. C. R. Rogers   

 c. S. Freud   

 d. C. G. Jung   

 

Otázka 20  

Teorie pole je spojována se jménem:  

 a. C. G. Jung   

 b. K. Lewin   

 c. C. R. Rogers   

 d. R. B. Cattell   

 

Otázka 21  

Ischemická choroba srdeční tzv. ICHS zahrnuje následující formy:  

 a. Angina pectoris, Infarkt myokardu, Cévní mozková příhoda, Embolie   

 
b. Angina pectoris, Ischemie cév dolních končetin, Infarkt myokardu, Cévní mozková příhoda 

 

 

 c. Angina pectoris, Infarkt myokardu, Cévní mozková příhoda   

 

Otázka 22  

Introspekce je zaměřena na:  

 a. pozorování změn ve společnosti   

 b. pozorování sebe sama   

 c. pozorování vnější sociální reality   

 

Otázka 23  

Která charakteristika nejlépe vystihuje náboženský fundamentalismus:  

 
a. Důsledné prosazování víry všemi prostředky, vnášení náboženských pravidel do všech 

oblastí soukromého i společenského života, neochota k ústupkům a kompromisům.  
 

 

b. Návrat k pramenům, v podstatě k doslovnému chápání základních posvátných textů jako 

zjevené božské pravdy a uplatňování dílčích výroků ze svatých písem jako norem pro život 

celého člověka a společnosti a interpretace výroků ze svatých textů jako nadčasový  

 

 

c. Hledání společných kořenů všech náboženství v poznání jediné společné, základní 

(fundamentální) pravdy a obecně (univerzálně) platných a akceptovatelných etických principů. 

 

 

 

Otázka 24  

Autorem práce "Protestantská etika a duch kapitalismu" je:  

 a. Max Weber   

 b. Karel Marx   

 c. Georg Simmel   



Otázka 25  

Kolik dní činí ochranná lhůta v případě uplatnění nároku na nemocenskou?  

 a. 14 kalendářních dní od skončení zaměstnání   

 b. 30 dní od skončení zaměstnání   

 c. 7 kalendářních dní od skončení zaměstnání   

 

Otázka 26  

Pravdivý je následující výrok:  

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

 b. Korporaci vytváří jako právnickou osobu společenství osob.   

 
c. Korporace je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné 

společensky nebo hospodářsky.  
 

 

Otázka 27  

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 28  

Tvrzení: "Jednání je správné dle toho, jak dalece se snaží přinést co nejvíce štěstí co nejvíce 

lidem." vystihuje postoj:  

 a. utilitaristy   

 b. marxisty   

 c. křesťana   

 

Otázka 29  

Projekt výzkumu v sociálních vědách obsahuje  

 a. kromě jiného také výsledky předvýzkumu   

 b. pouze fáze výzkumu a způsob jejich realizace   

 c. také měření kvality výběrového souboru   

 

Otázka 30  

Arterioskleróza je příčinou:  

 a. sklerózy   

 b. alergie   

 c. tepenného krvácení   

 d. infarktu myokardu   

 

  



Otázka 31  

Jak se nazývá druh nezaměstnanosti charakterizován spojováním s fluktuacemi ekonomiky?  

 a. Frikční nezaměstnanost.   

 b. Cyklická nezaměstnanost.   

 c. Strukturální nezaměstnanost.   

 

Otázka 32  

Náboženství, politika a právo, jejichž posláním je předepisovat žádané způsoby jednání a 

uvalovat sankce za nerespektování, je kategorií:  

 a. mechanismu sociální kontroly   

 b. směr interakční teorie   

 c. typem subkultury   

 

Otázka 33  

Systematický eklekticismus je spojován se jménem:  

 a. K. Horneyové   

 b. V. E. Frankla   

 c. S. Freuda   

 d. G. W. Allporta   

 

Otázka 34  

Na představě o nadřazenosti jedné kultury nad ostatními je založen:  

 a. kulturní relativismus   

 b. etnocentrismus   

 c. multikulturalismus   

 

Otázka 35  

Settlement Hull House v Chicagu založila:  

 a. Lena Dominelli   

 b. Alice Salomon   

 c. Jane Adams   

 

Otázka 36  

Jak nazval Allport teorii zabývající se redukcí předsudků:  

 a. teorie obětního beránka   

 b. hypotéza kontaktu   

 c. reformní paradigma   

 

  



Otázka 37  

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 38  

Lidská páteř obsahuje:  

 a. 7 krčních, 12 hrudních a 5 bederních obratlů   

 b. 7 krčních, 5 hrudních a 12 bederních obratlů   

 c. 7 krčních, 7 hrudních, 7 bederních   

 d. 5 krčních, 7 hrudních a 12 bederních obratlů   

 

Otázka 39  

Zvyky, kodexy, zákony, řády můžeme z hlediska sociální patologie označit jako:  

 a. sociální normy   

 b. typy prevence sociálních deviací   

 c. nástroje sociální kontroly   

 

Otázka 40  

Invaliditu 2. stupně může žadatel/ka získat v případě, že:  

 a. pracovní schopnost pojištěnce poklesne nejméně o 50%   

 b. pracovní schopnost pojištěnce poklesne nejméně o 35%   

 c. pracovní schopnost pojištěnce poklesne nejméně o 70%   

 

Otázka 41 

Zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout nepřetržitou přestávku na jídlo a oddech nejdéle 

po:  

 a. 6 odpracovaných hodinách   

 b. 8 odpracovaných hodinách   

 c. 4 odpracovaných hodinách   

 

Otázka 42 

Epstein a Reid jsou představiteli:  

 a. úkolově orientovaného přístupu   

 b. antiopresivního přístupu   

 c. systemického přístupu   

 

  



Otázka 43 

K. Marx předpokládal, že sociální konflikt je:  

 a. společnosti imanentní   

 b. neodstranitelný   

 c. vlastní pouze třídní společnosti   

 

Otázka 44  

Prostituce a činnosti ji organizující jsou v ČR:  

 a. legální   

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

není  
 

 c. nelegální   

 

Otázka 45 

V jakém právním předpise je upraven příspěvek na péči?  

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

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

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

 

Otázka 46 

Podle Durkheima převládá v moderních společnostech:  

 a. mechanický typ solidarity   

 b. funkční typ solidarity   

 c. organický typ solidarity   

 

Otázka 47  

Superego podle Sigmunda Freuda není:  

 a. morální systém, který nás trestá jednáme-li v rozporu s jeho pravidly   

 b. vědomá a racionální rovina řídící se principem reality   

 c. množina zákazů a příkazů, které vznikly socializací   

 

Otázka 48  

Která peněžitá dávka nepatří do systému nemocenského pojištění?  

 a. ošetřovné   

 b. peněžitá pomoc v mateřství   

 c. rodičovský příspěvek   

 

Otázka 49 

Pachatel, který spáchal trestný čin ve věku 15 až 18 let se nazývá mladistvý. Může být postaven 

před soud a odsouzen:  

 a. může, zachází se s ním stejně jako s pachatelem starším 18 let   

 b. nemůže   

 c. může, zachází se s ním však zvláštním způsobem   



Otázka 50  

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

 a. strukturální nezaměstnanost   

 b. frikční nezaměstnanost   

 c. cyklická nezaměstnanost   

 

Otázka 51  

Které rčení se opírá o dědictví křesťanské etiky:  

 a. Co sám nerad, nečiň jinému.   

 b. Poturčenec horší Turka.   

 c. Oko za oko, zub za zub.   

 

Otázka 52  

Podle Soydan a Williams je klíčovým faktorem pro definici menšiny:  

 a. mocenský vztah   

 b. počet   

 c. tělesná charakteristika   

 

Otázka 53 

Korporativní model je typem sociálního státu, který je:  

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

občany ve všech aspektech života (je charakteristický pro skandinávské země)  
 

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

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

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

charakteristický pro Německo)  
 

 

Otázka 54  

Kulturní šok:  

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

náboženských skupin  
 

 

b. 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  

 

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

náboženských skupin  
 

 

Otázka 55  

V jakém právním předpise je řešena sociální dávka doplatek na bydlení?  

 a. zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi   

 b. zákon č. 110/2006Sb., o životním a existenčním minimu   

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

 

  



Otázka 56  

Osvojit lze za splnění zákonných podmínek:  

 a. Nezletilé dítě i zletilého   

 b. Nezletilé dítě   

 c. Zletilého   

 

Otázka 57 

Strukturní funkcionalismus klade velký důraz na:  

 a. analýzu struktury lidského vědomí i nevědomí   

 b. vývoj sociálních rozporů ve společnosti   

 c. význam vnitřní rovnováhy pro fungování sociálního systému   

 

Otázka 58 

Jakým způsobem jsou děleny druhy sociálních služeb podle zákona o sociálních službách?  

 a. Sociální poradenství/Intervenční služby/Konzultační služby   

 b. Sociální poradenství/Služby sociální péče/Služby sociální prevence   

 c. Služby sociální péče/Služby sociální prevence/advokační služby   

 

Otázka 59 

O co se zasloužila Mary Richmond a do které země ji zařadíte:  

 a. napsala dílo Diagnostická sociální práce, Velká Británie   

 b. napsala dílo Vztah a kontakt s klientem sociálního pracovníka, Německo   

 c. napsala dílo Sociální diagnóza, USA   

 

Otázka 60 

Co nepatří do systému sociálního pojištění?  

 a. důchodové a nemocenské pojištění   

 b. státní politika zaměstnanosti   

 c. systém služeb sociální péče   

 


