
Sociální práce s rodinou 
 

Otázka 1 

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

a. cyklická nezaměstnanost  

b. frikční nezaměstnanost  

c. strukturální nezaměstnanost  

 

Otázka 2 

Dlouhodobou paměť dělíme na:  

a. explicitní a implicitní  

b. obrazovou a slovní  

c. obrazovou, slovní a paralingvistickou  

d. ultrakrátkou a krátkodobou  

 

Otázka 3 

Jak se jmenuje dokument OSN, který byl přijat po 2. světové válce, není právně závazný a týká se 

lidských práv?  

a. Listina základních lidských práv a svobod  

b. Všeobecná deklarace lidských práv  

c. Evropská Úmluva o právech dítěte  

 

Otázka 4 

Case-management neobsahuje:  

a. evaluaci  

b. zhodnocení stavu  

c. diagnózu  

 

Otázka 5 

Sociální diagnóza byla původně konceptem připisujícím problém:  

a. pouze prostředí  

b. pouze klientovi  

c. klientovi a sociálnímu pracovníkovi  

 

  



Otázka 6 

Riziková společnost U. Becka:  

a. existovala ve všech etapách vývoje lidské společnosti  

b. je etapou vývoje modernity  

c. je rysem postmoderní společnosti  

 

Otázka 7 

Zastánci které etické školy helénistického období tvrdili, že slast je cílem lidského jednání:  

a. stoicismus  

b. epikureismus  

c. skepticismus  

 

Otázka 8 

Vyživovací povinnost k nezletilému dítěti:  

a. záleží na rozhodnutí soudu  

b. je součástí rodičovské odpovědnosti  

c. není součástí rodičovské odpovědnosti  

 

Otázka 9 

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti tvoří:  

a. soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejich členů; 

přitom není rozhodné, zda jednotlivé věci náleží oběma manželům nebo jen jednomu z nich  

b. soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejich členů, 

které patří do společného jmění manželů  

c. soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejich členů 

v případě, že v rodině je nezletilé dítě  

 

Otázka 10 

Postmoderní filozofie:  

a. se kriticky ohlíží zpět po období moderny, jež v 19. a 20. století vzývalo rozum, jehož univerzalitu 

se skepsí odmítá. Vyhlašuje pluralitu alternativ a širokou toleranci okrajových odchylek od "normálu".  

b. se zabývá ultramoderními futuristickými koncepty. Řeší možné varianty budoucího vývoje a snaží 

se připravovat lidstvo na situace, které v dějinách nemají obdoby.  

c. se po období moderny opět vrací k původnímu ideálu osvícenství - rozumu a pokouší se nastolit 

přísný racionalismus, vědeckou exaktnost a strohý materialismus.  

 

  



Otázka 11 

Co nepatří do systému sociálního pojištění?  

a. systém služeb sociální péče  

b. důchodové a nemocenské pojištění  

c. státní politika zaměstnanosti  

 

Otázka 12 

Podle P. Bourdieua se v moderních společnostech lidé diferencují především na základě:  

a. ekonomického kapitálu  

b. ekonomického a kulturního kapitálu  

c. ekonomického a politického kapitálu  

 

Otázka 13 

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 14 

OECD je zkratka pro:  

a. Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.  

b. Mezinárodní organizaci práce.  

c. Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.  

 

Otázka 15 

Introspekce je zaměřena na:  

a. pozorování změn ve společnosti  

b. pozorování vnější sociální reality  

c. pozorování sebe sama  

 

Otázka 16 

Sanace rodiny po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy  

a. se na dobu pobytu v ústavním zařízení přerušuje  

b. je důležitým nástrojem snižování deprivace umístěných dětí  

c. se nástupem do zařízení ústavní výchovy ruší  

 



Otázka 17 

V případě osvojení nezletilého:  

a. je osvojitel povinen informovat osvojence o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit 

vhodným, nejpozději však do zahájení školní docházky  

b. je osvojitel povinen zatajit osvojenci skutečnost, že není jeho biologickým dítětem  

c. je osvojitel povinen informovat osvojence o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit 

vhodným, nejpozději však do dosažení zletilosti osvojence  

 

Otázka 18 

Skepticismus je:  

a. životní postoj a filosofické učení zdůrazňující význam pochybnosti.  

b. přesvědčení, že nic na světě nemá absolutní hodnotu, platnost či trvalost, popř. negativní vztah 

k všeobecně přijímaným hodnotám a ideálům.  

c. životní postoj očekávající od budoucnosti, situace čí druhých lidí vždy to nejlepší.  

 

Otázka 19 

Princip heuristických myšlenkových operací spočívá v tím, že:  

a. nevedou k uzavření řešeného problému  

b. jejich provádění se řídí sérií přesných pravidel  

c. k dosažení cíle vede několik cest  

d. výsledky jsou vyhodnocovány z hlediska správné-nesprávné  

 

Otázka 20 

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

a. rodičovský příspěvek  

b. přídavek na dítě  

c. příspěvek na bydlení  

 

Otázka 21 

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

a. Sociální poradenství/Intervenční služby/Konzultační služby  

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

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

 

  



Otázka 22 

Podle symblického interakcionismu minulost aktuální definici situace člověka:  

a. podílí se na ní  

b. nemá na ni vliv  

c. naprosto určuje  

 

Otázka 23 

Délka podpůrčí doby podpory v nezaměstnanosti je u osob do 50 let stanovena:  

a. 11 měsíců  

b. 2 měsíce  

c. 5 měsíců  

 

Otázka 24 

Xenofobie je jev, který:  

a. je zahrnut do nového Trestního zákona  

b. je regulován právem  

c. není regulován právem  

 

Otázka 25 

Ochrana před domácím násilím:  

a. není předmětem právní úpravy v České republice  

b. je předmětem právní úpravy České republiky  

c. je připravovanou novinkou v legislativě České republiky  

 

Otázka 26 

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

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

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

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

 

Otázka 27 

Špatné zacházení s dítětem je ekvivalent pro:  

a. syndrom CAN  

b. domácí násilí  

c. šikanu  

 



Otázka 28 

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:  

a. ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu a působení směřující k obnovení 

narušených funkcí rodiny  

b. ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu; ochrana oprávněných zájmů dítěte, 

včetně ochrany jeho jmění; působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny; zabezpečení 

náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní 

rodině  

c. ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu a ochrana oprávněných zájmů dítěte, 

včetně ochrany jeho jmění  

 

Otázka 29 

Přístupy používané při práci s rodinami, při nichž se intervence zaměřuje jen na jeden problém 

nebo jednu sféru fungování rodiny se označuje jako:  

a. komplexní přístupy  

b. parciální přístupy  

c. holistické přístupy  

 

Otázka 30 

Etický kodex sociálních pracovníků  

a. není průvodcem etické praxe  

b. je průvodcem etické praxe  

c. neexistuje  

 

Otázka 31 

Autorem zázračné otázky či otázky na zázrak je:  

a. Reid, Epstein  

b. Úlehla  

c. Shazer  

 

Otázka 32 

Paralingvistika se zaměřuje na:  

a. využití lingvistiky v intrapsychické komunikaci  

b. řešení vztahů mezi dvěma komunikujícími  

c. mimoverbální hlasové projevy  

d. přenos myšlenkových procesů  

 



Otázka 33 

Case study se zaměřuje na:  

a. studium celého vzorku populace  

b. studium velkého množství případů  

c. studium jednoho či malého množství případů  

 

Otázka 34 

Pro dokončení emočního rozvodu (psychorozvodu) je typické:  

a. prohloubení intenzivních výkyvů nálad, sociální izolace, neschopnost navázat nový partnerský 

vztah, setrvání v minulosti  

b. zeslábnutí, či vymizení intenzivních výkyvů nálad, návrat k zájmům a předchozímu způsobu 

života, potřeba kontaktu s jinými lidmi, případné navázání nového partnerského vztahu bez zraňující 

zkušenosti s předchozím partnerem, zaměření se na přítomnost a budoucnost  

 

Otázka 35 

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. asimilační model  

b. diskriminační model  

c. multikulturální model  

 

Otázka 36 

Vnější pobídky nazýváme:  

a. retrospektivy  

b. nootetivy  

c. incentivy  

d. prospektivy  

 

Otázka 37 

Zmocnění (empowerment) je v teoriích sociální práce chápáno jako:  

a. pomoc lidem získat kontrolu nad vlastním životem a životními podmínkami  

b. hájení práv klientů při soudním jednání  

c. vybavení klienta znalostmi a dovednostmi řešit problémy  

 

  



Otázka 38 

Orgány činnými v trestním řízení jsou:  

a. soud, státní zástupce, policie, poškozený  

b. soud, státní zástupce, policie  

c. soud, státní zástupce, policie, svědci trestného činu  

 

Otázka 39 

Co jsou to transgenerační vzorce v rodinné terapii:  

a. terapeuticky posilující přenos podobností v rodině  

b. předávané schémata řešení situací v rodině  

c. vztahové vzorce v rodině, které se mohou opakovat i po několik generací  

 

Otázka 40 

Extremismus představuje postoj. Co je pak terorismus?  

a. ideologie poskytující možnost potvrzení vlastní hodnoty  

b. přesvědčení, že daný názor/hodnota nesmí být zpochybňován  

c. metoda prosazování tohoto postoje  

 

Otázka 41 

Naturalistický směr v sociologii:  

a. ztotožňuje sociologii a ekologii  

b. vyzývá k návratu k přírodě  

c. zdůrazňuje úlohu přírodních faktorů na vývoj společnosti  

 

Otázka 42 

Arterioskleróza je příčinou:  

a. sklerózy  

b. infarktu myokardu  

c. alergie  

d. tepenného krvácení  

 

Otázka 43 

Klíčovými pracovníky pro svolávání případových konferencí jsou:  

a. pracovníci sociálně-právní ochrany dětí  

b. pracovníci krajského úřadu  

c. pracovníci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  



Otázka 44 

Xenofobie:  

a. není spojena s heterostereotypy ani s autostereotypy  

b. není předmětem právních úprav  

c. je předmětem právních úprav  

 

Otázka 45 

Americký antropolog Robert Murphy se domnívá, že:  

a. lidstvo je rasově diferencované  

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

c. lidé jsou z hlediska psychických vlastností identičtí  

 

Otázka 46 

Co je to trestný čin:  

a. každý čin, na jehož trestnosti se shodnou orgány činné v trestním řízení  

b. čin nebezpečný pro společnost, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně  

c. každý nemorální čin  

 

Otázka 47 

Co je to transgenerační přenos závislosti?  

a. přenos závislosti do další generace s účastí jak genetických, tak negenetických faktorů  

b. vnímání potřeby dítěte rodičem pod vlivem návykových látek jako svého omezení  

c. přenos závislosti do další generace s účastí jen genetických faktorů  

 

Otázka 48 

Náhodný výběr znamená, že:  

a. počet jednotek ve výběru se rovná počtu jednotek v populaci  

b. výběrový soubor je složen z jednotek populace, z nichž každá má stejnou šanci být vybrána  

c. jednotky výběru vybíráme podle geografické dostupnosti  

 

Otázka 49 

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

a. pracovní schopnost pojištěnce poklesne nejméně o 35%  

b. pracovní schopnost pojištěnce poklesne nejméně o 70%  

c. pracovní schopnost pojištěnce poklesne nejméně o 50%  

 



Otázka 50 

Typickými příznaky Alzheimerovy demence jsou:  

a. Výlučně porucha paměti  

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

c. Porucha paměti, soběstačnosti, mobility  

d. Výlučně ztráta soběstačnosti  

 

Otázka 51 

Osvojit lze za splnění zákonných podmínek:  

a. Zletilého  

b. Nezletilé dítě i zletilého  

c. Nezletilé dítě  

 

Otázka 52 

Průkopníkem myšlenek komunitní práce byl/a:  

a. Barnett  

b. Rogers  

c. Krakešová  

 

Otázka 53 

Sociální deviace vznikají jako důsledek politických procesů, v nichž politicky mocní používají 

zákonů a sociální kontroly k neutralizaci politicky méně mocných, kteří by však mohli ohrožovat 

jejich mocenské postavení. Toto je hlavní teze:  

a. teorií sociálního konsensu  

b. konfliktových teorií  

c. interakčních teorií  

 

Otázka 54 

Která z teorií vzniku předsudků klade důraz na členství v určité identifikovatelné skupině jako 

důvod k diskriminaci nečlenů? 

a. teorie obětního beránka  

b. teorie autoritářské osobnosti  

c. teorie vztahu předsudků a sociální identity  

 

  



Otázka 55 

Představa tradiční rodiny se vyznačuje tím, že:  

a. manželé jsou de jure rovnoprávní a institut hlavy rodiny po právní stránce zaniknul  

b. se skládá ze stabilní manželské dvojice a většího počtu biologických dětí  

c. je postavena na větší míře demokratičnosti, která vede k nestabilitě, nejistotě a možnému rozpadu 

rodiny  

 

Otázka 56 

Prostředkem sociální kontroly  

a. může být pouze policie a soudy  

b. mohou být všechny sociální organizace  

c. nemůže být rodina  

 

Otázka 57 

Pojem kongruence používá ve své teorii:  

a. C. R. Rogers  

b. A. Adler  

c. S: Freud  

d. E. Fromm  

 

Otázka 58 

V kvantitativním výzkumu v sociálních vědách je hypotéza:  

a. vytvářena v průběhu zkoumání  

b. netestovatelnou abstrakcí  

c. odvozena z teorie  

 

Otázka 59 

Sociální kuratela pro děti a mládež představuje:  

a. péči o děti v pěstounské péči na přechodnou dobu  

b. péči o děti v rozvodu  

c. péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost  

 

Otázka 60 

O výchovných opatřeních může rozhodnout:  

a. jak obecní úřad obce s rozšířenou působností, tak soud  

b. pouze obecní úřad obce s rozšířenou působností  

c. pouze soud  



Otázka 61 

Obvyklým nástrojem místní samosprávy ve snaze řešit otázky života menšinových skupin je: 

a. průzkum veřejného mínění  

b. komunitní plánování  

c. doporučení Amnesty International a Human Rights Watch  

 

Otázka 62 

Kdo má v ČR pravomoc vydávat obecně závazné normativní právní akty:  

a. Parlament a prezident  

b. Poslanecká sněmovna a Senát  

c. Parlament, výkonné státní orgány, orgány územní samosprávy  

 

Otázka 63 

Co jsou to třígenerační rodiny:  

a. rodiny s více než dvěma dětmi  

b. rodiny, kde dochází k úzkému provoznímu a ekonomickému propojení rodičů a prarodičů 

v domácnosti a v péči o nejmladší generaci  

c. rodiny, kde do výchovy dětí intervenují nežádoucím způsobem prarodiče  

 

Otázka 64 

Senát Parlamentu ČR má:  

a. 80 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů.  

b. 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů.  

c. 80 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé čtyři roky se volí třetina senátorů.  

 

Otázka 65 

Mezi techniky sběru dat nepatří:  

a. etnografický výzkum  

b. rozhovor  

c. dotazníkové šetření  

 

Otázka 66 

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 67 

§6 Zákona o sociálně-právní ochraně dětí vymezuje zaměření sociálně-právní ochrany dětí:  

a. ne, není to pravda  

b. ano, je to pravda  

 

Otázka 68 

„Ztracené dítě“ podle Wegscheider-Cruseho typologie reakcí dětí na závislost rodičů lze 

charakterizovat následovně:  

a. dítě na sebe upozorňuje zlobením a delikvencí, a tak odvádí pozornost od problémů dospělých  

b. dítě usnadňuje pití alkoholu rodičů tím, že mírní jejich následky  

c. dítě bývá uzavřené a stažené do sebe, uniká do fantazií a vnitřního světa  

 

Otázka 69 

Je-li dítě svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu, musí soud přezkoumat důvody, pro 

které bylo dítě svěřeno do pěstounské péče, a to:  

a. každý měsíc  

b. nejméně jednou za půl roku  

c. nejméně jednou za tři měsíce  

 

Otázka 70 

Syndrom odcizeného rodiče (PAS – Parental Allienation Syndrom) znamená:  

a. syndrom doprovázející syndrom CAN  

b. přerušení kontaktů dítěte s rodičem v důsledku rozvodu  

c. syndrom vyplývající z neplnění rodičovské odpovědnosti  

Reakce 

Správná odpověď je: přerušení kontaktů dítěte s rodičem v důsledku rozvodu. 

 

Otázka 71 

Systémy zprostředkovávající změnu jsou podle Pincuse a Minahan:  

Vyberte jednu z nabízených možností: 

a. různé členské organizace nebo asociace podporující zájmy svých členů  

b. sociální pracovníci a organizace ve kterých pracují  

c. nemocnice, školy, programy sociálního zabezpečení  

 

Otázka 72 

Jaká je základní sazba minimální mzdy k 1.1.2020?  

a. 12 200,- Kč  



b. 14 600,- Kč  

c. 13 350,- Kč  

 

Otázka 73 

Autorem práce "Protestantská etika a duch kapitalismu" je:  

a. Georg Simmel  

b. Karel Marx  

c. Max Weber  

 

Otázka 74 

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 75 

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 76 

Myšlení orientované na řešení je typické pro:  

a. Milánskou školu  

b. Chicagskou školu  

c. Centrum krátké rodinné terapie  

 

Otázka 77 

Syndrom apatie a marnosti popsaný Polanskim u matek dětí z rodin, ve kterých dochází 

k zanedbávání se projevuje:  

a. pocity bezmoci, vzteku a podrážděním  

b. pasivitou, uzavřením se do sebe a neschopností vyjádřit pocity  

c. změnami nálad a nočními můrami  

 

  



Otázka 78 

Povolání sociálního pracovníka existuje v naší republice:  

a. od roku 1920  

b. od roku 1945  

c. od roku 1889  

 

Otázka 79 

Dechový objem člověka v klidu je:  

a. 2500ml  

b. 100 ml  

c. 500ml  

d. 250ml  

 

Otázka 80 

Které tvrzení vystihuje perzistentní vegetativní stav:  

a. probíhá u lidí po poranění mozku, kteří jsou v dlouhodobém komatu déle než měsíc, ale sami 

dýchají, bdí a spí.  

b. probíhá u lidí po poranění mozku, kteří jsou v komatu déle než rok, ale sami dýchají, spí, bdí  

c. probíhá u lidí po poranění mozku, kteří jsou v komatu déle než 1/2 roku, ale sami dýchají, spí, bdí 

a reagují na pokyny.  

d. probíhá u lidí po poranění mozku, kteří jsou v komatu déle než 3 roky, ale sami dýchají, spí a bdí  

 

 


