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Otázka 1 

Dětský domov je dle Zákona o sociálních službách sociální službou spadající do oblasti:  

 a. není sociální služba   

 b. sociální péče   

 c. sociální prevence   

 

Otázka 2 

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

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

 b. Sociální poradenství/Intervenční služby/Konzultační služby   

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

 

Otázka 3 

Často hodnotíme kulturu jiných etnik podle norem, hodnot a tradic naší vlastní kultury. 

Máme sklon jiná etnika podceňovat a myslet si, že naše kultura je "nejlepší". Jak se tento 

myšlenkový proces nazývá:  

 a. etnocentrismus   

 b. diskriminace   

 c. epicentrismus   

 

Otázka 4 

Podle Soydan a Williams je klíčovým faktorem pro definici menšiny: 

 a. mocenský vztah   

 b. tělesná charakteristika   

 c. počet   

 

Otázka 5 

Společnost drží pohromadě díky možnosti jedněch donutit ostatní ke spolupráci. Toto je 

hlavní teze:  

 a. interakčních teorií   

 b. teorií sociálního konfliktu   

 c. teorií sociálního konsensu   

 

Otázka 6 

Jaká je základní sazba minimální mzdy k 1.1.2019?  

 a. 9 900,- Kč   

 b. 12 200,- Kč   

 c. 13 350,- Kč   



Otázka 7 

Mezi základní složky krve nepatří:  

 a. Granulocyty, agranulocyty   

 b. Inzulin, trypsin   

 c. Erytrocyty, leukocyty, trombocyty   

 d. Plazma, organické látky, anorganické látky   

 

Otázka 8  

Zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout nepřetržitou přestávku na jídlo a oddech nejdéle 

po:  

 a. 6 odpracovaných hodinách   

 b. 4 odpracovaných hodinách   

 c. 8 odpracovaných hodinách   

 

Otázka 9 

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

 a. k projevení empatie   

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

pracovníkem  
 

 c. k popisu klientova cíle   

 

Otázka 10 

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

rozhoduje:  

 a. Vrchní soud   

 b. Nejvyšší soud   

 c. Krajské soudy   

 

Otázka 11 

Pomocí tzv. zrcadlení dochází k vývoji:  

 a. vnímání kauzality lidského chování   

 b. sebeobrazu a sebehodnocení   

 c. vnímání důsledků skupinového chování   

 d. postoji jedince vůči druhým   

 

Otázka 12 

Kolik stupňů závislosti rozlišujeme při posuzování závislosti žádosti o příspěvek na péči?  

 a. dva stupně závislosti   

 b. tři stupně závislosti   

 c. čtyři stupně závislosti   

 

 



Otázka 13 

Metoda kapitalizace představuje financování důchodového pojištění založeného na:  

 a. financování účetní rezervou   

 b. financování fondovou metodou   

 c. financování průběžným způsobem – ze státního rozpočtu   

 

Otázka 14 

Která z následujících skupin patří mezi národnostní menšiny uznané českou legislativou jako 

národnostní menšiny dlouhodobě a tradičně žijící na území České republiky:  

 a. Rusové   

 b. Američané   

 c. Asiaté   

 

Otázka 15 

Pravdivý je následující výrok:  

 a. Korporaci vytváří jako právnickou osobu společenství osob.   

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

společensky nebo hospodářsky.  
 

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

 

Otázka 16 

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

 a. napsala dílo Sociální diagnóza, USA   

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

 c. napsala dílo Diagnostická sociální práce, Velká Británie   

 

Otázka 17 

Které tvrzení je správné:  

 a. Mezi psychotické projevy řadíme halucinaci, bludy   

 b. Mezi psychotické projevy řadíme hypnózu, regresi, halucinaci   

 c. Mezi psychotické projevy řadíme halucinaci, detoxikaci   

 d. Mezi psychotické projevy řadíme halucinaci, bludy, obsesi   

 

Otázka 18 

Historické kořeny komunitní práce nelze nalézt  

 a. v charitativní práci   

 b. v dělnickém hnutí   

 c. v hnutí settlement   

 

  



Otázka 19 

Pokud Platón hovoří o "světě stínů", myslí tím nejspíše:  

 
a. označení temného prostoru, který vzniká odstraněním předmětu z jednoho místa na místo 

sousední  
 

 b. netělesný svět idejí, které nejdou nahmatat, ale vede k nim cesta skrze filozofii   

 c. hmatatelný a viditelný svět věcí, které nás každodenně obklopují   

 

Otázka 20 

Na klienta orientovaný přístup C. Rogerse je součástí sociální práce:  

 a. nepřímo, jen tam , kde se uplatňuje poradenská (terapeutická) činnost   

 b. vždy za každé situace   

 c. v případě vytváření dohody o spolupráci   

 

Otázka 21 

Funkcí inzulínu je:  

 a. Podporuje vylučování moče   

 b. ketoacidóza   

 c. snižuje hladinu glykémie v krvi   

 d. udržuje určitou hladinu glukózy v krvi   

 

Otázka 22 

Zakladatelem sociometrie je:  

 a. Anselm L. Strauss   

 b. Alfred Schütz   

 c. Jacob Levy Moreno   

 

Otázka 23 

Volební období prezidenta ČR trvá:  

 a. 4 roky   

 b. 5 let   

 c. 6 let   

 

Otázka 24 

Který z autorů nepřispěl k rozvoji teorie konfliktů?  

 a. Harold Garfinkel   

 b. Lewis Coser   

 c. Ralf Dahrendorf   

 

  



Otázka 25 

Do jakého termínu se vyplácí těhotné ženě vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství?  

 a. nejdéle do počátku 6. týdne před porodem   

 b. nejdéle 1 den před porodem   

 c. nejdéle do počátku 10. týdne před porodem   

 

Otázka 26 

Meritokratický systém odměn je založen na:  

 a. neformálních vztazích mezi členy sociální organizace   

 b. sociálním původu individua   

 c. výkonu a jeho hodnocení   

 

Otázka 27 

OECD je zkratka pro:  

 a. Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.   

 b. Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.   

 c. Mezinárodní organizaci práce.   

 

Otázka 28 

Ekologický model v sociální práci se nezaměřuje na:  

 a. transakce a kontakty jedinců a jejich prostředí   

 b. chování člověka v prostředí   

 c. vzájemný vztah člověka a jeho prostředí   

 

Otázka 29 

Pojem komunita je blízký pojmu:  

 a. společnost   

 b. identita   

 c. zájmová skupina   

 

Otázka 30 

Obecnou soustavu soudů tvoří:  

 a. Nejvyšší soud, vrchní, krajské, okresní soudy   

 b. Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské, okresní soudy   

 c. Ústavní soud, Nejvyšší soud, vrchní, krajské, okresní soudy   

 

Otázka 31 

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

 a. 30 dní od skončení zaměstnání   

 b. 7 kalendářních dní od skončení zaměstnání   

 c. 14 kalendářních dní od skončení zaměstnání   



Otázka 32 

Jak nazval Allport teorii zabývající se redukcí předsudků? 

 a. hypotéza kontaktu   

 b. teorie obětního beránka   

 c. reformní paradigma   

 

Otázka 33  

Sociální pracovníci mají podle van der Laana jednat:  

 a. komunikativně   

 b. komunikativně s použitím strategických prostředků   

 c. strategicky   

 

Otázka 34 

Case-management neobsahuje:  

 a. diagnózu   

 b. zhodnocení stavu   

 c. evaluaci   

 

Otázka 35 

Viktimologie se zabývá:  

 a. pachateli trestných činů   

 b. trestnými činy   

 c. oběťmi trestných činů   

 

Otázka 36 

Který z uvedených termínů nepochází od Emila Durkheima?  

 a. solidarita   

 b. definice situace   

 c. anomie   

 

Otázka 37 

Co je to pozitivní diskriminace:  

 

a. Jeden z projevů teorie apartheidu, která hlásá, že každá rasa a jí vlastní kultura má odlišné 

tempo vývoje. Pozitivní diskriminace znamená politiku segregace - vytváření speciálních 

škol, pracovních míst, kaváren, kostelů apod. pro etnické skupiny. Existovala v některých 

státech USA, ale například i ve Skandinávii do 60. let 20. století.  

 

 

b. Důsledek přežívání otrokářského systému v některých státech USA v 1. pol. 20. století. 

Podle tehdy doznívající rasové teorie byli například černoši nebo indiáni pokládáni za 

méněcenné, a proto se nesměli mísit s bělochy (zákaz sňatků, oddělené školy, ghetta apod.)  

 

 

c. Snaha napravit křivdy napáchané na rasových či etnických menšinách v duchu 

doznívajících teorií apartheidu, rasové segregace a eugeniky. Od 60. let 20. století se v 

některých státech USA provádí tzv. rasová diskriminace (reverse discrimination) tak, že 

dosud znevýhodněné menšiny jsou pomocí kvót zvýhodněny při přijímání do škol, armády, 

úřadů, k policii apod.  

 



Otázka 38 

Indikátor je:  

 a. měřitelná vlastnost proměnné teoretického pojmu   

 b. existující vlastnost proměnné, která je ale neměřitelná   

 c. vlastnost proměnné, o které se soudí, že je nepozorovatelná   

 

Otázka 39 

Systematický eklekticismus je spojován se jménem:  

 a. S. Freuda   

 b. G. W. Allporta   

 c. V. E. Frankla   

 d. K. Horneyové   

 

Otázka 40 

Xenofobie je jev, který: 

 a. je zahrnut do návrhu nového Trestního zákona   

 b. není regulován právem   

 c. je regulován právem   

 

Otázka 41 

Kretchmerova teorie temperamentu je založena na:  

 a. převládajících tělních tekutinách   

 b. typu stavby těla (antropometrické šetření)   

 c. emoční labilitě a stabilitě   

 d. reaktivitě nerovové soustavy   

 

Otázka 42 

Ischemická choroba srdeční tzv. ICHS zahrnuje následující formy:  

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

 b. Angina pectoris, Infarkt myokardu, Cévní mozková příhoda   

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

příhoda  
 

 

Otázka 43 

Pro které období vývoje je typický tzv. vzpomínkový optimismus  

 a. střední dospělost   

 b. mladší dospělost   

 c. stáří   

 d. adolescence   

 

 

 



Otázka 44 

U které níže uvedené dávky státní sociální podpory se netestuje příjem? 

 a. přídavek na dítě   

 b. příspěvek na bydlení   

 c. rodičovský příspěvek   

 

Otázka 45  

Indukce znamená:  
 

 a. usuzovat z jednotlivých případů na pravidlo či zákon   

 b. usuzovat na vzájemnou závislost jevů intuitivně   

 c. usuzovat z pravidla na vlastnost individuálního jevu   

 

Otázka 46 

Vyberte typologii sociálního státu podle autora Titmusse:  

 a. liberální sociální stát/konzervativní sociální stát/sociálně-demokratický sociální stát   

 b. reziduální sociální stát/ pracovně-výkonový sociální stát/ institucionální sociální stát   

 c. integrovaný sociální stát/dezintegrovaný sociální stát   

 

Otázka 47 

Sociální stratifikace znamená:  

 a. přechod z jedné společenské vrstvy do druhé   

 b. diferenciaci společnosti na systémy moci   

 c. diferenciace společnosti na společenské vrstvy   

 

Otázka 48 

Mezi typy skupin v sociální práci nepatří:  

 a. úkolové skupiny   

 b. podpůrné skupiny   

 c. psychoterapeutické skupiny   

 d. vzdělávací skupiny   

 

Otázka 49 

Cílem akčního výzkumu je:  

 a. stabilizace stávajícího stavu u zkoumané populace   

 b. dosažení změny u zkoumané populace   

 c. edukace zkoumané populace výzkumníkem   

 

  



Otázka 50 

Který z těchto autorů nepatří mezi stoupence strukturního funkcionalismu?  

 a. Talcott Parsons   

 b. R. K. Merton   

 c. George Herbert Mead   

 

Otázka 51 

Pro které vývojové období v životě dítěte je typické období tzv. prvního vzdoru  

 a. mladá dospělost   

 b. adolescence   

 c. kojenec   

 d. batole   

 

Otázka 52 

O jiných národech (kulturách, etnicích) si můžeme vytvářet negativně orientované představy, 

které mají často iracionální původ. Takovéto postoje jsou:  

 a. charakteristiky založené na vlastní znalosti   

 b. charakteristiky založené na vlastní zkušenosti   

 c. charakteristiky založené na předávané zkušenosti   

 

Otázka 53 

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

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

principů.  

 

 

c. 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  

 

 

Otázka 54 

Kódování kvalitativních dat dělíme na:  

 a. otevřené, uzavřené a selektivní   

 b. otevřené, axiální a selektivní   

 c. primární, sekundární a terciální   

 

Otázka 55 

Stavu, kdy ve společnosti neexistují normy spojené s postavením určitých lidí ve společnosti, 

nebo kdy lidé nejsou schopni vyhovět společenským normám pojednává jedna z teorií 

sociálních deviací, a to:  

 a. teorie sociální kontroly   

 b. adopční teorie   

 c. teorie anomie   



Otázka 56  

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 57 

Americký antropolog Robert Murphy se domnívá, že:  

 a. rozdíly v duševních rysech existují mezi jednotlivci, nikoli mezi národy či rasami   

 b. lidé jsou z hlediska psychických vlastností identičtí   

 c. lidstvo je rasově diferencované   

 

Otázka 58 

Terapicko-výchovné prostředí je podle Krakešové:  

 a. prostředí pro práci sociálního pracovníka v rodině   

 b. vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem   

 c. prostředí, které využívá psychoterapeut k ovlivnění klienta   

 

Otázka 59 

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

uvalovat sankce za nerespektování, je kategorií: 

 a. typem subkultury   

 b. mechanismu sociální kontroly   

 c. směr interakční teorie   

 

Otázka 60 

K překážkám účinného naslouchání nepatří:  

 a. empatické naslouchání   

 b. soucitné naslouchání   

 c. hodnotící naslouchání   

 


