
Sociální práce 
 

Bc. prezenční studium 

 

 

Otázka 1 

Příběh mytického Sisyfa má ilustrovat:  

 a. odsouzení k životu v úzkosti   

 b. napětí mezi animalitou a transcendentalitou   

 c. vědomé přistoupení na absurdní situace   

 

Otázka 2 

Pojmem plebiscit označujeme:  

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

 b. legitimizaci biologické nerovnosti mezi lidmi   

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

jinému státu  
 

 

Otázka 3 

Animismus představuje:  

 a. uznávání jednoho boha ve zvířecí podobě   

 b. různá náboženství přírodních národů, v nichž se nevyskytují bohové   

 c. uznávání více bohů   

 

Otázka 4 

Apartheid představuje:  

 a. oddělení ras aktuálně diskutované ve Francii   

 b. oddělení ras uplatňované v Jihoafrické republice v letech 1948-1994   

 c. oddělení ras uplatňované v Korejské republice v letech 1948-1994   

 

Otázka 5 

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 6 

UNHCR je zkratka jedné z mezinárodních organizací začleněných do systému OSN. Její celý 

název je:  

 a. Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu   

 b. Dětský fond   

 c. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky   



Otázka 7 

Dřívější Československo k zakládajícím členům OSN:  

 a. nepatřilo   

 b. nepatřilo, OSN vzniklo, když Československo už neexistovalo   

 c. patřilo   

 

Otázka 8 

Osobnost v psychologii chápeme jako:  

 a. schopnost jedince řešit problémy, učit se, přizpůsobovat se apod.   

 b. vyjádření individuality jedince   

 c. soubor vlastností charakteristických pro daného jedince   

 

Otázka 9 

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 10 

Družstvo je:  

 a. společností, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků   

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

členů  
 

 c. založeno minimálně dvěma osobami, které podnikají pod společnou firmou   

 

Otázka 11 

Který z filozofů (novověké filozofie) zastával myšlenku, že lidské vědomí při narození je čistá 

nepopsaná deska (tabula rasa):  

 a. Gotfried Wilhelm Leibnitz   

 b. Francis Bacon   

 c. John Locke   

 

Otázka 12 

Jakákoliv odchylka od pravidel vytvořených společností (např. abstinence) a osvojených 

socializací je:  

 a. sociální patologie   

 b. sociální deviace   

 c. asocializace   

 

  



Otázka 13 

Úřad práce v České republice:  

 a. zprostředkovává bezplatně zaměstnání na území České republiky   

 b. poskytuje sociální služby na území České republiky   

 c. pouze eviduje nezaměstnané   

 

Otázka 14 

Představitelem pozitivistické filozofie v České republice je:  

 a. Václav Bělohradský   

 b. Jan Ámos Komenský   

 c. Tomáš Garrigue Masaryk   

 

Otázka 15 

Deprivace představuje:  

 a. překážku na cestě k určitému cíli   

 b. vědomou strategii vyrovnávání se s negativními emocemi   

 c. chronické neuspokojení potřeb či nedosahování vytýčených cílů   

 

Otázka 16  

Nejmladší a zároveň druhé největší (co do počtu věřících) monoteistické náboženství je:  

 a. judaismus   

 b. islám   

 c. křesťanství   

 

Otázka 17 

Filozofická antropologie pojednává problém člověka ve dvou rovinách:  

 a. existencialismus a podstata   

 b. absurdita a užitečnost   

 c. živočišnost a transcendentalita   

 

Otázka 18 

Jako nejvýznamnější druh afiliativních vztahů označujeme:  

 a. vytváření nových představ   

 b. agrese   

 c. lásku   

 

Otázka 19 

Masmédia svou socializační funkcí zprostředkovávají společenské normy a hodnoty.  

 a. Tuto svou činnost korigují v diskusi se svými příjemci.   

 
b. Obsahem a způsobem informování tak podporují rozmanitost uvažování o společnosti a 

kritické myšlení.  
 

 c. Výběrem toho, o čem a jak informují, však podporují konformismus.   



Otázka 20 

Představitelem existencialismu je:  

 a. John Locke   

 b. Jean-Paul Sartre   

 c. Karl Raimund Popper   

 

Otázka 21 

Kvantitativní výzkum představuje:  

 a. mikrosociologickou perspektivu, tedy zaměření se na každodenní chování lidí   

 b. nahlížení na sociální realitu jako na soubor prvků, které jsou nositeli proměnných   

 c. hledání motivů, které stojí za jednáním lidí a významů, které jim jsou přisuzovány   

 

Otázka 22 

Konfederace představuje:  

 a. pevný svazek států   

 b. volný svazek států   

 c. jednotný stát   

 

Otázka 23 

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 24 

Empirismus představuje:  

 a. filozofický názor, že základem našeho poznání je rozum   

 b. filozofický názor, že základem našeho poznání je smyslová zkušenost   

 c. filozofický názor, že základem našeho poznání jsou emoce   

 

Otázka 25 

Demografii chápeme jako:  

 
a. vědní disciplínu zabývající se podstatou člověka, původem společenství a vznikem lidské 

kultury  
 

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

společnosti  
 

 
c. vědní disciplínu zabývající se kvantitativním a kvalitativním složením obyvatelstva, jeho 

strukturou a vývojem v určitých historických podmínkách  
 

 

  



Otázka 26 

Komunismus chápeme jako:  

 a. kritiku kapitalismu založenou na myšlence sociální rovnosti a beztřídní společnosti   

 b. politickou a ekonomickou koncepci vedenou ideálem spravedlnosti a bratrství   

 c. nedemokratickou formu vlády vycházející z nesouhlasu s modernitou   

 

Otázka 27 

Stát, který patří mezi ekonomicky méně rozvinuté, je označován jako:  

 a. pokroková země   

 b. zaostalá země   

 c. rozvojová země   

 

Otázka 28 

Deismus považuje:  

 a. za stvořitele jediného Boha   

 b. Boha a přírodu jako totožné   

 c. Boha za stvořitele světa, který dále do jeho chodu nezasahuje   

 

Otázka 29 

Z hlediska ekonomické teorie dělíme ekonomické subjekty na:  

 a. domácnosti, firmy, stát   

 b. domácí a zahraniční spotřebitele   

 c. spotřebitele a výrobce   

 

Otázka 30 

Společenské role jsou dány:  

 a. společenskými normami   

 b. očekáváním společnosti a způsoby jednání jedince   

 c. kulturními normami   

 

Otázka 31 

Klinická psychologie patří mezi:  

 a. speciální psychologické disciplíny   

 b. základní psychologické disciplíny   

 c. aplikované psychologické vědy   

 

Otázka 32 

Přebírání kulturních rysů při setkání dvou nebo více kultur nazýváme:  

 a. akulturace   

 b. segregace   

 c. enkulturace   

 



Otázka 33 

Rozmach ubytoven pro chudé lidi v České republice lze podle konceptu R. K. Mertona 

označit jako:  

 a. příklad nezamýšleného důsledku jednání   

 
b. příklad opatření proti narůstajícímu podílu sociálních dávek placených ze státního rozpočtu 

 

 

 c. příklad sociálního faktu   

 

Otázka 34 

V ekonomické teorii je "potřeba":  

 a. vymezena jinak než v psychologii   

 b. vymezena stejně jako v psychologii   

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

lidem stejná  
 

 

Otázka 35 

Sociální kontrola je ve společnosti udržována:  

 a. systémem dávek   

 b. systémem sankcí   

 c. systémem služeb   

 

Otázka 36 

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 37 

Neformální logika zkoumá:  

 a. zásady a formy správného myšlení, usuzování a kritické uvažování o problematice bytí   

 b. představy určité společnosti v určité době o dobru v chování a smýšlení lidí a skupin   

 
c. jak lidé odůvodňují své názory, jak spolu vyjednávají a jaké druhy přesných nebo jen 

pravděpodobnostních argumentů přitom používají  
 

 

Otázka 38 

Racionalismus chápeme jako:  

 a. filozofický názor, že základem našeho poznání je vědění   

 b. filozofický názor, že základem našeho poznání je rozum   

 c. filozofický názor, že základem našeho poznání je smyslová zkušenost   

 

  



Otázka 39 

Kdo je zakladatelem fenomenologie (učení o tom, co se jeví, co je nepochybně dáno):  

 a. Arthur Schopenhauer   

 b. Friedrich Nietzsche   

 c. Edmund Husserl   

 

Otázka 40 

První ústav pro experimentální psychologii založil roku 1879:  

 a. I. P. Pavlov   

 b. J. B. Watson   

 c. W. Wundt   

 

Otázka 41 

Sociální percepce znamená:  

 a. vnímání a posuzování druhých   

 b. zachycení podnětů působících na naše smyslové orgány   

 c. vytváření nových představ   

 

Otázka 42  

Etika:  

 a. je jednou z dalších filozofických disciplín   

 b. není filozofickou disciplínou   

 c. je jednou z hlavních filozofických disciplín   

 

Otázka 43 

Soustava soudů je v České republice tvořena:  

 a. Ústavním soudem, nejvyšším soudem, vrchním soudem, krajskými a okresními soudy   

 b. nejvyšším soudem, vrchním soudem, krajskými soudy a okresními soudy   

 c. nejvyšším správním soudem, krajskými soudy a okresními soudy   

 

Otázka 44 

Émile Durkheim definoval sociologii jako:  

 a. vědu o sociálním jednání   

 b. vědu o sociálních faktech   

 c. vědu o sociální komunikaci   

 

Otázka 45  

Humanistická psychologie klade největší důraz na:  

 a. snahu jedince o vlastní seberealizaci   

 b. práci se sny konkrétního jedince   

 c. pozorovatelné projevy lidské psychiky   

 



Otázka 46 

Psychický proces, při kterém se vytvářejí relativně nové představy, nazýváme:  

 a. fantazie   

 b. myšlení   

 c. představa   

 

Otázka 47 

Pojem vůle chápeme jako:  

 
a. psychické procesy a vlastnosti, které zajišťují řízení činností a dosahování cílů, zejména v 

situacích vyžadujících rozhodnutí mezi různými možnostmi  
 

 
b. psychické procesy, které hodnotí různé skutečnosti, situace, události, průběh a výsledky 

činností jedince  
 

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

 

Otázka 48 

Za sociální mobilitu považujeme:  
 

 a. možnost vertikálního přesunu z jedné společenské vrstvy do druhé   

 b. přesun z jedné společenské vrstvy do jiné   

 c. možnost horizontálního přesunu z jedné společenské vrstvy do druhé   

 

Otázka 49 

Který z řeckých myslitelů je autorem díla Ústava:  

 a. Platón   

 b. Sokrates   

 c. Aristoteles   

 

Otázka 50 

Akulturace představuje:  

 a. začlenění menšiny do společnosti, ve které žije   

 b. kulturní podřízenost menšin vůči většinové společnosti   

 c. přebírání kulturních rysů jiných kultur   

 

Otázka 51 

Objektivní právo znamená:  

 a. oprávnění jedince chovat se určitým způsobem   

 b. soupis pravidel chování závazných pro všechny členy společnosti   

 c. odchylku od norem společnosti   

 

  



Otázka 52 

Inflace představuje:  

 a. pokles cenové hladiny   

 b. proces postupného znehodnocování měny způsobený ekonomickou nerovnováhou   

 c. rovnovážný stav měny   

 

Otázka 53 

Autorem kategorického imperativu je:  

 a. Immanuel Kant   

 b. Thomas Hobbes   

 c. Niccoló Machiavelli   

 

Otázka 54 

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 55 

Který z následujících představitelů reprezentuje období scholastiky:  

 a. Tomáš Akvinský   

 b. Giordano Bruno   

 c. Marcus Aurelius   

 

Otázka 56 

Morálku chápeme jako:  

 a. soubor představ určité společnosti v určité době o dobru v chování a smýšlení lidí a skupin   

 b. soubor norem vydaných či uznaných státem   

 c. obvyklé vzorce chování členů dané společnosti   

 

Otázka 57 

Ústava představuje:  

 a. právní akt nejvyšší právní síly   

 b. sbírku platných zákonů   

 c. souhrn norem dané společnosti   

 

Otázka 58 

Termínem chování označujeme:  

 a. vědomé jednání   

 b. vnitřní projevy situace člověka   

 c. vnější projevy vnitřní situace člověka   

 



Otázka 59 

Správné formy myšlení pomocí zcela přesného aparátu pravidel a symbolů zachycuje:  

 a. formální logika   

 b. neformální logika   

 c. logika   

 

Otázka 60 

Které jméno je spojováno se založením pozitivismu (jako "pozitivní filozofie", která je 

orientována na to, co je dáno, co je "faktické"):  

 a. Herbert Spencer   

 b. August Comte   

 c. Bertrand Russel   

 


