
Sociální práce 
 

Bc. kombinované studium 

 

 

Otázka 1 

Vnitřní rozdělení společnosti do vrstev nazýváme:  

 a. feudalizování společnosti   

 b. sociální polarizace   

 c. sociální stratifikace   

 

Otázka 2 

Pojem ucelená rehabilitace znamená:  

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

léčebných, sociálních, výchovných (pedagogických) a pracovních  
 

 b. návrat ke stavu zdraví a upevnění celkové kondice   

 

c. 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  

 

 

Otázka 3 

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

daném kalendářním roce sociálnímu pracovníkovi jeho zaměstnavatel?  

 a. 30 hodin   

 b. 20 hodin   

 c. 24 hodin   

 

Otázka 4 

Dle Zákona o sociálních službách se lidem závislým na pomoci jiné osoby poskytuje dávka:  

 a. příspěvek na péči   

 b. zvýšení důchodu pro bezmocnost   

 c. příspěvek na péči o osobu blízkou   

 

Otázka 5 

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. neuzavírá   

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

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

 

  



Otázka 6  

Za objekt sociální politiky považujeme:  

 a. projekty, které jsou zaměřeny na ochranu před riziky   

 b. riziko, které je společensky uznáno za závažné a vyžaduje společenskou ochranu   

 
c. ty, k nimž tato politika směřuje a kdo z ní mají prospěch; jsou jimi skupiny osob nebo jednotlivci 

uvnitř nebo vně sociálního systému  
 

 

Otázka 7  

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

následujících forem do tohoto dělení nepatří:  

 a. preventivní sociální služby   

 b. terénní sociální služby   

 c. pobytové sociální služby   

 

Otázka 8 

Integrace znamená:  

 a. naprosté opuštění hodnot vlastní kultury a přijetí kultury nové   

 b. vyčlenění ze společenských vztahů   

 c. účast v sociálních vztazích, vyrovnání příležitostí a úpravu vztahů většiny a menšinové skupiny   

 

Otázka 9 

Inspekce kvality poskytování sociálních služeb vykonávají:  

 a. krajské pobočky Úřadu práce   

 b. všichni ti, kteří poskytují finance na provoz těchto služeb   

 c. Odbor Kvality sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR   

 

Otázka 10 

Odborný časopis o sociální práci jako o profesi i vědě:  

 a. se bude vydávat, až bude Zákon o sociálních pracovnících   

 b. se v ČR vydává (zároveň i na Slovensku)   

 c. se v ČR specificky pro sociální práci nevydává, ale pro sociální služby ano   

 

Otázka 11 

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 12 

Etnocentrismus je pojímán jako tendence "stavu" sociálních pracovníků:  

 a. podporovat klienty, aniž jsou kladeny normativní a hodnotové podmínky této spolupráce   

 b. podporovat klienty tak, aby se na pomoci sociálních pracovníků nestali závislí   

 
c. přistupovat ke klientům z pozice hodnotových orientací a norem, které jsou vlastní skupině, k níž sami 

sociální pracovníci přísluší  
 

 

Otázka 13 

Která sociální služba nepatří mezi služby sociální prevence:  

 a. chráněné bydlení   

 b. sociálně terapeutické dílny   

 c. azylové domy   

 

Otázka 14 

Věcná dávka je:  

 a. poskytnutí věci   

 b. konání ve prospěch někoho   

 c. poskytnutí finančního obnosu ve výši podle zákona   

 

Otázka 15 

Standardy kvality sociálních služeb užívané v ČR se dělí do těchto okruhů:  

 a. procesní, personální, provozní   

 b. procedurální, personální, provozní   

 c. procedurální, profesní, provozní   

 

Otázka 16 

Sociální normy představují:  

 a. způsob uspořádání lidí a vztahů mezi nimi v sociálním systému   

 b. soubor pravidel, kterými se lidé v sociálních strukturách řídí, podle kterých se chovají   

 c. soubor formálních pravidel, kterými se lidé v sociálních strukturách řídí, podle kterých se chovají   

 

Otázka 17 

Reformní paradigma v sociální práci je spojováno:  

 a. s nutností změny v sociálním fungování konkrétního klienta   

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

 c. s tématem společenské rovnosti   

 

  



Otázka 18 

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. zplnomocňování   

 c. korekce jednání   

 

Otázka 19 

Mezi formalizované sociální systémy nepatří:  

 a. demonstrace   

 b. ústavy   

 c. podniky   

 

Otázka 20 

Odlehčovací služba neboli:  

 a. osobní asistence   

 b. respitní péče   

 c. rezidenční péče   

 

Otázka 21 

Základní metodou získávání informací o sociální situaci klienta je:  

 a. řízený rozhovor   

 b. sociální šetření   

 c. dotazník   

 

Otázka 22 

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 podrobit se sociálnímu šetření   

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

 

Otázka 23 

Sociální práce, řazená do společenskovědních oborů:  

 a. vytváří svá vlastní paradigmata   

 b. vychází právě ze třech paradigmat   

 c. je multiparadigmatická   

 

  



Otázka 24 

Sociální bydlení je pojem v České republice:  

 a. jednoznačně definovaný a takto již několik let používaný   

 b. několik let diskutovaný a ukotvený v relevantním vládním dokumentu   

 c. odmítaný odbornou veřejností   

 

Otázka 25 

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

 a. opravdovost a kongruenci   

 b. empatii a zpětnou vazbu podmíněnou chováním klienta   

 c. konkurenci vůči jiným pomáhajícím profesionálům   

 

Otázka 26  

Tísňová péče je:  

 
a. terénní, ambulantní nebo pobytovou službou poskytovanou osobám, o které je jinak pečováno v jejich 

přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek  
 

 
b. terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami 

vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života  
 

 
c. službou, která napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou 

sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností  
 

 

Otázka 27 

Participativní přístupy v sociální práci akcentují:  

 a. budování jistého profesního statusu v hierarchii ostatních profesí   

 b. důležitost paternalismu   

 c. princip zplnomocnění   

 

Otázka 28 

K syndromu vyhoření může vést:  

 a. chybějící supervize   

 b. včasná změna pracovní pozice   

 c. přijetí sebe samého   

 

Otázka 29 

Co je základním nástrojem sociálního pracovníka:  

 a. sociální šetření   

 b. depistáž   

 c. rozhovor   

 

  



Otázka 30 

Peer programy neboli:  

 a. vrstevnické programy   

 b. státní integrační programy   

 c. programy zacházení s odsouzenými   

 

Otázka 31 

Anomie je:  

 a. trvalý stav tradiční společnosti   

 b. stav společnosti, ve které přestávají platit zákony   

 c. jeden z rysů byrokracie podle Maxe Webera   

 

Otázka 32 

Intra-role konflikt (konflikt rolových očekávání) nastává, když:  

 a. různí lidé mají vůči určité roli neshodná očekávání   

 b. jeden člověk vykonává více rolí, které jsou nekompatibilní   

 c. je nesoulad mezi kapacitou nositele role a kompetencemi potřebnými pro výkon role   

 

Otázka 33 

Mezi typy sociálního státu nepatří:  

 a. komunistický model   

 b. anglosaský model   

 c. korporativní model   

 

Otázka 34 

První specializované školy sociální práce ve světě se objevily:  

 a. na konci 18. století   

 b. na konci 19. století   

 c. v sedmdesátých letech 20.století   

 

Otázka 35 

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 36 

Pro rozhovor s klientem nejsou vhodné otázky:  

 a. uzavřené   

 b. tzv. zázračné   

 c. sugestivní   

 



Otázka 37 

Klíčem k úspěšné intervenci sociální práce je zejména:  

 a. motivace klienta ke spolupráci   

 b. angažovanost a kompetentnost sociálního pracovníka   

 c. intelektové schopnosti klienta   

 

Otázka 38 

V sociální práci během 20.století vykrystalizovaly tři odlišné přístupy, tzv. malá paradigmata. Jde o:  

 
a. sociální práce jako terapeutická pomoc, sociální práce jako reforma společenského prostředí, 

poradenské paradigma sociální práce  
 

 b. ani jedna z odpovědí není správná, paradigmata byla čtyři   

 
c. sociální práce jako reforma společenského prostředí, poradenské paradigma v sociální práci, tradiční 

paradigma sociální práce  
 

 

Otázka 39 

Mezi rezidenční sociální služby nepatří:  

 a. centra denních služeb   

 b. týdenní stacionáře   

 c. domovy se zvláštním režimem   

 

Otázka 40 

Mezi sociální služby (podle zákona č. 108/2006) nepatří:  

 a. azylové domy   

 b. sociální bydlení   

 c. chráněné bydlení   

 

Otázka 41 

Korporativní model je typem sociálního státu, který je:  

 
a. centrálně řízeným systémem sociálního zabezpečení a je typický tím, že zajišťuje 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 42 

V jakém případě mají poskytovatel sociální služby a uživatel sociální služby povinnost uzavřít spolu 

písemnou smlouvu o poskytnutí sociální služby:  

 a. v případě, že tuto povinnost určí zřizovatel zařízení, které sociální službu poskytuje   

 b. v případě poskytnutí jakékoliv služby   

 c. v případech stanovených § 91 odst. 1 zákona o sociálních službách   

 

  



Otázka 43 

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

 a. 5   

 b. 4   

 c. 3   

 

Otázka 44 

Byrokracie v sociologii znamená:  

 a. absenci sociálních vazeb mezi lidmi   

 b. vládu uskutečňovanou skrze úřady, které jsou hierarchicky organizované   

 c. oprávněnost přikazovat, regulovat a tak určovat, co se ve společnosti smí a co nesmí   

 

Otázka 45 

Mezi komunikační dovednosti nepatří:  

 a. sociální diagnóza   

 b. povzbuzování zpětné vazby od klienta   

 c. otevřený projev vlastních pocitů   

 

Otázka 46 

Intervenční centra jsou sociální službou, která je poskytována:  

 a. seniorům s Alzheimerovou demencí   

 b. neorganizovaným skupinám dětí a mládeže   

 c. obětem domácího násilí   

 

Otázka 47 

Focusing je:  

 a. technika zaměřená na hraní rolí   

 b. technika umožňující plně vnímat zážitek a pojmenovat ho skrze "cítění smyslu"   

 c. zaměření se na nejpodstatnější problémy klienta   

 

Otázka 48 

Racionalizace, projekce a regrese jsou:  

 a. základní profesionální postupy sociálního pracovníka   

 b. obranné mechanismy osobnosti   

 c. složky superega   

 

Otázka 49 

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 50  

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

svého či jiného státního, samosprávného nebo nestátního sociálního systému  
 

 
c. snahu většiny nebo menšiny zvýšit předvídatelnost jednání členů odlišné kultury, a snížit tak úroveň 

pociťovaného rizika  
 

 

Otázka 51 

Proces socializace ve společenských vědách znamená:  

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

 b. předávání hodnot mezi generacemi   

 c. způsob řešení otázky sociální   

 

Otázka 52 

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

 a. centralizace sociálních služeb   

 b. deinstitucionalizace sociálních služeb   

 c. deprofesionalizace sociální práce   

 

Otázka 53  

Terapeutické paradigma vnímá jako hlavní faktor sociálního fungování:  

 a. solidaritu ve společnosti   

 b. duševní zdraví a pohodu člověka   

 c. nutnost orientace sociálních pracovnic/sociálních pracovníků v arte-, ergo- a canisterapii   

 

Otázka 54 

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 55 

Asociace vzdělavatelů v sociální práci od 90. let 20. století v ČR garantuje odbornou úroveň vzdělávání v 

sociální práci na vyšších odborných a vysokých školách na základě:  

 a. Zákona o sociálních službách   

 b. Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci   

 c. Všeobecné deklarace lidských práv   

 

  



Otázka 56 

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

 a. vytyčení smysluplného cíle společné práce   

 b. vyjednání co nejlepších podmínek pro sociálního pracovníka   

 c. ukončení a zhodnocení spolupráce   

 

Otázka 57 

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 58  

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

 a. pracovník přijímá záležitosti klienta za své vlastní   

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

 c. pracovníkovi jsou záležitosti klienta podávány jako jeho vlastní   

 

Otázka 59 

Eklektický přístup znamená:  

 a. zapojování rodinných příslušníků do léčebného procesu   

 b. striktní využívání pouze jednoho modelu   

 c. využívání více teoretických modelů současně   

 

Otázka 60 

Zakladatelem existenciální analýzy a logoterapie je:  

 a. M. Payne   

 b. V. E. Frankl   

 c. N. Thompson   

 

 


