
Sociální práce 
 

Otázka 1 

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. 24 hodin  

c. 20 hodin  

 

Otázka 2 

Precedens představuje:  

a. soudní rozhodnutí, kterým se řídí případy dosud právně neupravené  

b. míru uplatňování neměnných zásad vycházejících ze zjevného práva  

c. mezinárodní nebo kolektivní smlouvy v pracovním právu  

 

Otázka 3 

Co je to anomie?  

a. stav společnosti, kdy jedinci začínají budovat nový společenský řád, který je platný pro většinu lidí  

b. stav společnosti, kdy přestávají platit všeobecně uznávaná pravidla a hodnoty  

c. stav společnosti, kdy se normy stávají důležitějšími než hodnoty  

 

Otázka 4 

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 5 

Tísňová péče je:  

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

osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života  

b. 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  

c. 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  

 

  



Otázka 6 

Peer programy neboli:  

a. vrstevnické programy  

b. programy zacházení s odsouzenými  

c. státní integrační programy  

 

Otázka 7 

Funkcionalistický přístup v sociologii:  

a. vysvětluje přetrvávání sociálních institucí z hlediska zájmů určitých skupin, které mají převahu nad 

skupinami ostatními  

b. vysvětluje přetrvávání sociálních institucí z hlediska funkcí, které plní ve společnosti  

c. vysvětluje přetrvávání sociálních institucí z hlediska jednání lidí a významů, které jsou institucím 

přisuzovány  

 

Otázka 8 

Klinická psychologie patří mezi:  

a. aplikované psychologické vědy  

b. základní psychologické disciplíny  

c. speciální psychologické disciplíny  

 

Otázka 9 

Kvantitativní výzkum představuje:  

Vyberte jednu z nabízených možností: 

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

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

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

 

Otázka 10 

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

O této registraci rozhoduje:  

a. krajský úřad  

b. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky  

c. obecní úřad  

d. krajský soud  

 

Otázka 11 

Objektivní právo znamená:  

a. odchylku od norem společnosti  

b. soupis pravidel chování závazných pro všechny členy společnosti  

c. oprávnění jedince chovat se určitým způsobem  



Otázka 12 

Která sociální služba nepatří mezi služby sociální prevence:  

a. sociálně terapeutické dílny  

b. azylové domy  

c. chráněné bydlení  

 

Otázka 13 

Představitelem existencialismu je:  

a. Karl Raimund Popper  

b. John Locke  

c. Jean-Paul Sartre  

 

Otázka 14 

Těžká závislost (III. stupeň) na péči je stanovena u dítěte mladšího 18ti let v případě, že:  

a. nezvládá 9 nebo 10 životních potřeb  

b. nezvládá 6 nebo 7 životních potřeb  

c. nezvládá 8 nebo 9 životních potřeb  

 

Otázka 15 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách upravuje:  

a. důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele  

b. podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci  

c. organizaci a provádění sociálního zabezpečení  

 

Otázka 16 

Psychologie je věda:  

a. která se zabývá prožíváním a chováním jedince  

b. která se zabývá prožíváním jedince  

c. která se zabývá prožíváním a chováním společnosti  

 

Otázka 17 

Který z následujících představitelů reprezentuje období scholastiky:  

a. Giordano Bruno  

b. Marcus Aurelius  

c. Tomáš Akvinský  

 

  



Otázka 18 

Inspekci poskytovatelů sociálních služeb provádí u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo 

vydáno rozhodnutí o registraci:  

a. krajská pobočka úřadu práce  

b. krajský úřad  

c. MPSV  

 

Otázka 19 

Co je to sociometrie?  

a. výzkumná metoda, jež zjišťuje a analyzuje vztahy mezi členy malých skupin na základě 

preferenčních voleb  

b. vědecká metoda, která se využívá k analýze obsahu různých sdělení či psaných dokumentů  

c. jedna z metod využívaných v psychologii; spočívá ve studiu dosažené úrovně vývoje jedince  

 

Otázka 20 

Inflace představuje:  

a. proces postupného znehodnocování měny způsobený ekonomickou nerovnováhou  

b. pokles cenové hladiny  

c. rovnovážný stav měny  

 

Otázka 21 

Systém státní sociální podpory České republiky je tvořen:  

a. finanční podporou skládající se z dávek státní sociální podpory  

b. systémem sociálních služeb  

c. systémem dávek a sociálních služeb  

 

Otázka 22 

Který z řeckých myslitelů byl představitelem antického atomismu (myšlenky, že veškerá tělesa se 

skládají z atomů):  

a. Empedokles  

b. Zenon z Eleje  

c. Demokritos  

 

Otázka 23 

Etika:  

a. je jednou z dalších filozofických disciplín  

b. není filozofickou disciplínou  

c. je jednou z hlavních filozofických disciplín  

 



Otázka 24 

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. provést komunitní plánování sociálních služeb  

c. provádět stát každoročně  

 

Otázka 25 

K vyhlášení válečného stavu, nebo k souhlasu s pobytem vojsk na našem území:  

a. je potřeba souhlasu sněmovny i senátu  

b. je potřeba souhlasu senátu a prezidenta  

c. je potřeba souhlasu sněmovny a prezidenta  

 

Otázka 26 

Za hlavního představitele klasické politické ekonomie je považován:  

a. M. Friedman  

b. A. Smith  

c. J.M. Keynes  

 

Otázka 27 

Evropská unie (EU) vznikla:  

a. v roce 1993 na základě Lisabonské smlouvy  

b. v roce 1993 na základě Schengenské dohody  

c. v roce 1993 na základě Maastrichtské smlouvy  

 

Otázka 28 

Sociální služby v ČR jako součást státního systému sociálního zabezpečení jsou zařazeny do oblasti:  

a. sociální pomoci  

b. státní sociální podpory  

c. sociálního pojištění  

 

Otázka 29 

Představitelem kognitivní psychologie je:  

a. G. A. Kelly  

b. K. Goldstein  

c. A. Adler  

 

  



Otázka 30 

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 31 

Konflikty jsou:  

a. situace, ve kterých působí dvě síly s protichůdnými účinky  

b. základní způsoby, kterými lidé přijímají významy a předávají si je  

c. vědomou strategií vyrovnávání se s negativními emocemi  

 

Otázka 32 

Ústava představuje:  

a. právní akt nejvyšší právní síly  

b. souhrn norem dané společnosti  

c. sbírku platných zákonů  

 

Otázka 33 

Družstvo je:  

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

b. společností, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků  

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

 

Otázka 34 

Termínem chování označujeme:  

a. vnitřní projevy situace člověka  

b. vědomé jednání  

c. vnější projevy vnitřní situace člověka  

 

Otázka 35 

Kdo je poskytovatelem sociální služby  

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

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

službách  

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

 



Otázka 36 

Jean Jacques Rousseau:  

a. klade důraz na kategorický imperativ  

b. klade důraz na lidskou přirozenost  

c. klade důraz na tzv. společenskou smlouvu  

 

Otázka 37 

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

a. zvýšení důchodu pro bezmocnost  

b. příspěvek na péči o osobu blízkou  

c. příspěvek na péči  

 

Otázka 38 

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 případech stanovených § 91 odst. 1 zákona o sociálních službách  

c. v případě poskytnutí jakékoliv služby  

 

Otázka 39 

Odlehčovací služba neboli:  

a. rezidenční péče  

b. respitní péče  

c. osobní asistence  

 

Otázka 40 

Sociální patologie se zabývá:  

a. nezdravými, obecně nežádoucími společenskými jevy nebezpečnými pro existenci společnosti  

b. souladem s normami dané společnosti  

c. odchylkami a porušováním společenských norem  

 

Otázka 41 

Kdo je autorem myšlenky "Myslím, tedy jsem."?  

a. Francis Bacon  

b. René Descartes  

c. John Locke  

 

  



Otázka 42 

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. Bertrand Russel  

c. August Comte  

 

Otázka 43 

Norimberské procesy s německými lékaři přispěly k zájmu o formování:  

a. bioetiky  

b. sociální etiky  

c. etiky vědy a techniky  

 

Otázka 44 

Soustava soudů je v České republice tvořena:  

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

b. nejvyšším správním soudem, krajskými soudy a okresními soudy  

c. ústavním soudem, nejvyšším soudem, vrchním soudem, krajskými a okresními soudy  

 

Otázka 45 

Neformální logika zkoumá:  

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

pravděpodobnostních argumentů přitom používají  

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

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

 

Otázka 46 

Konfederace představuje:  

a. pevný svazek států  

b. volný svazek států  

c. jednotný stát  

 

Otázka 47 

Referendum je:  

a. právo občanů iniciovat nebo navrhovat zákony či vyhlášení referenda  

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

c. hlasování voličů o závažné politické otázce  

 

  



Otázka 48 

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

a. 3  

b. 5  

c. 4  

 

Otázka 49 

Který z řeckých myslitelů je autorem díla Ústava:  

a. Sokrates  

b. Platón  

c. Aristoteles  

 

Otázka 50 

Deprivace představuje:  

a. překážku na cestě k určitému cíli  

b. chronické neuspokojení potřeb či nedosahování vytýčených cílů  

c. vědomou strategii vyrovnávání se s negativními emocemi  

 

Otázka 51 

Kdo spravuje "Informační systém o příspěvku na péči":  

a. Krajské úřady  

b. Ministerstvo práce a sociálních věcí  

c. Česká správa sociálního zabezpečení  

 

Otázka 52 

Která sociální služba nepatří mezi služby sociální péče:  

a. pečovatelská služba  

b. osobní asistence  

c. raná péče  

 

Otázka 53 

Co nelze považovat za předmět rodinného práva?  

a. problematiku trestního soudnictví ve věcech mládeže  

b. právní vztahy při náhradní rodinné výchově dětí  

c. vznik a zánik manželství  

 

  



Otázka 54 

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

je:  

a. sociální deviace  

b. asocializace  

c. sociální patologie  

 

Otázka 55 

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

je:  

a. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky  

b. Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu  

c. Dětský fond  

 

Otázka 56 

Sociální služby se podle Zákona o sociálních službách dělí na:  

a. sociální prevenci, terénní sociální služby, ambulantní sociální služby  

b. sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence  

c. základní sociální poradenství, odborné sociální poradenství, sociální pomoc  

 

Otázka 57 

Sociální interakci chápeme jako:  

a. proces vzájemného působení jedinců na sebe  

b. vzájemnou výměnu informací  

c. začleňování jedinců do společnosti  

 

Otázka 58 

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 59 

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 60 

Logiku pokládal za základ všech věd:  

a. Aristoteles  

b. Sokrates  

c. Platón  

 


