
Sociální práce - bakalářské studium

Znění otázky odpověď a = 1 odpověď b = 2 odpověď c = 3

1
Akulturace představuje:

kulturní podřízenost menšin vůči 

většinové společnosti

začlenění menšiny do společnosti, ve 

které žije
přebírání kulturních rysů jiných kultur

2

Co je to anomie?
stav společnosti, kdy se normy stávají 

důležitějšími než hodnoty

stav společnosti, kdy jedinci začínají 

budovat nový společenský řád, který je 

platný pro většinu lidí

stav společnosti, kdy přestávají platit 

všeobecně uznávaná pravidla a hodnoty

3

Co je to sociometrie?

vědecká metoda, která se využívá k 

analýze obsahu různých sdělení či 

psaných dokumentů

jedna z metod využívaných v 

psychologii; spočívá ve studiu dosažené 

úrovně vývoje jedince

výzkumná metoda, jež zjišťuje a analyzuje 

vztahy mezi členy malých skupin na základě 

preferenčních voleb

4

Co je to správní řízení?

soudní řízení, v němž správní orgány 

rozhodují o právech a povinnostech v 

oblasti státní správy

řízení, v kterém soudy poskytují ochranu 

práv osobám a jiným subjektům, pokud 

byly poškozeny rozhodnutím správních 

orgánů

postup, při kterém správní orgány v určité 

oblasti veřejné správy rozhodují o právech a 

povinnostech jiných osob

5
Co nelze považovat za předmět rodinného práva? vznik a zánik manželství

problematiku trestního soudnictví ve 

věcech mládeže

právní vztahy při náhradní rodinné výchově 

dětí

6
Dogmatismus:

označuje jako klíčový prvek poznání 

zkušenost

zpochybňuje možnost dosáhnout 

poznání
označuje nekritické lpění na určitém názoru

7

Družstvo je:

společenství osob založené za účelem 

podnikání nebo uspokojování jiných 

potřeb svých členů

založeno minimálně dvěma osobami, 

které podnikají pod společnou firmou

společností, jejíž základní kapitál je tvořen 

vklady společníků

8 Émile Durkheim definoval sociologii jako: vědu o sociálním jednání vědu o sociální komunikaci vědu o sociálních faktech

9

Funkcionalistický přístup v sociologii:

vysvětluje přetrvávání sociálních 

institucí z hlediska funkcí, které plní ve 

společnosti

vysvětluje přetrvávání sociálních institucí 

z hlediska zájmů určitých skupin, které 

mají převahu nad skupinami ostatními

vysvětluje přetrvávání sociálních institucí z 

hlediska jednání lidí a významů, které jsou 

institucím přisuzovány

10

Hrubý domácí produkt (HDP) představuje:
objem vyrobených statků a služeb v 

ekonomice daného státu

objem vyrobených statků a poskytnutých 

služeb v ekonomice státu za určité 

období

objem vyrobených statků a poskytnutých 

služeb ve všech státech EU

11

Inflace představuje: pokles cenové hladiny

proces postupného znehodnocování 

měny způsobený ekonomickou 

nerovnováhou

rovnovážný stav měny

12

Inspekci poskytovatelů sociálních služeb provádí u 

poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno 

rozhodnutí o registraci:

MPSV krajský úřad krajská pobočka úřadu práce

13

Intervenční centra jsou sociální službou, která je 

poskytována:

neorganizovaným skupinám dětí a 

mládeže 
obětem domácího násilí seniorům s alzheimerovou demencí

14

Jednotlivé úkony péče o vlastní osobu a jejich 

konkrétní způsob hodnocení (pro posouzení stupně 

závislosti) jsou uvedeny v:

Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů 

Zákoně č. 100/1988 Sb., o sociální 

zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů

Vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádí 

některá ustanovení zákona o sociálních 

službách

15

Jsou tlumočnické služby sociální službou, která je 

poskytovaná za úhradu:
ano ne tlumočnické služby nejsou sociální službou

16

K vyhlášení válečného stavu, nebo k souhlasu s 

pobytem vojsk na našem území: 

je potřeba souhlasu sněmovny a 

prezidenta
je potřeba souhlasu senátu a prezidenta je potřeba souhlasu sněmovny i senátu

17 Kdo je autorem myšlenky "Myslím, tedy jsem."? René Descartes Francis Bacon John Locke

18

Kdo je zakladatelem fenomenologie (učení o tom, co 

se jeví, co je nepochybně dáno):
Friedrich Nietzsche Arthur Schopenhauer Edmund Husserl

19
Kdo spravuje "Informační systém o příspěvku na péči": Krajské úřady Ministerstvo práce a sociálních věcí Česká správa sociálního zabezpečení

20

Kolik stupňů závislosti péče o vlastní osobu uvádí 

zákon č. 108/2006Sb., o sociálních službách?
3 4 5

21
Která sociální služba nepatří mezi služby sociální péče: osobní asistence pečovatelská služba raná péče

Správné odpovědi jsou ozačeny červenou barvou



22

Která sociální služba nepatří mezi služby sociální 

prevence:
chráněné bydlení azylové domy sociálně terapeutické dílny

23

Který z filozofů (novověké filozofie) zastával myšlenku, 

že lidské vědomí při narození je čistá nepopsaná 

deska (tabula rasa):

John Locke Gotfried Wilhelm Leibnitz Francis Bacon

24

Který z filozofů považuje zkušenost (empirii) za jediný 

základ poznání:
René Descartes Francis Bacon Thomas Hobbes

25

Který z psychologů je považován za zakladatele 

experimentální psychologie?
W. Wundt J. B. Watson S. Freud

26

Kvantitativní výzkum představuje:

mikrosociologickou perspektivu, tedy 

zaměření se na každodenní chování 

lidí

nahlížení na sociální realitu jako na 

soubor prvků, které jsou nositeli 

proměnných

hledání motivů, které stojí za jednáním lidí a 

významů, které jim jsou přisuzovány

27

Mezi povinnosti žadatele o příspěvek na péči nepatří

povinnost nalézt si vhodného lékaře k 

vyšetření svého zdravotního stavu a 

zaplatit příslušné poplatky

povinnost podrobit se sociálnímu šetření
povinnost osvědčit všechny skutečnosti, které 

jsou rozhodující pro nárok na příspěvek

28

Morálku chápeme jako:
obvyklé vzorce chování členů dané 

společnosti

soubor představ určité společnosti v 

určité době o dobru v chování a 

smýšlení lidí a skupin

soubor norem vydaných či uznaných státem

29

Na bezplatné poskytnutí základního sociálního 

poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální 

situace nebo jejího předcházení má nárok: 

každá osoba
pouze občan/ka ČR, případně osoba s 

legálním pobytem na území ČR
pouze osoba starší 15-ti let

30

Neformální logika zkoumá:

jak lidé odůvodňují své názory, jak 

spolu vyjednávají a jaké druhy 

přesných nebo jen 

pravděpodobnostních argumentů 

přitom používají

zásady a formy správného myšlení, 

usuzování a kritické uvažování o 

problematice bytí

představy určité společnosti v určité době o 

dobru v chování a smýšlení lidí a skupin

31

Norimberské procesy s německými lékaři přispěly k 

zájmu o formování:
sociální etiky etiky vědy a techniky bioetiky

32
Objektivní právo znamená:

oprávnění jedince chovat se určitým 

způsobem

soupis pravidel chování závazných pro 

všechny členy společnosti
odchylku od norem společnosti

33 Odlehčovací služba neboli: respitní péče rezidenční péče osobní asistence

34
Osobnost v psychologii chápeme jako:

soubor vlastností charakteristických 

pro daného jedince

schopnost jedince řešit problémy, učit 

se, přizpůsobovat se apod.
vyjádření individuality jedince

35 Peer programy neboli: vrstevnické programy programy zacházení s odsouzenými státní integrační programy

36

Pojem vůle chápeme jako:

psychické procesy a vlastnosti, které 

zajišťují řízení činností a dosahování 

cílů, zejména v situacích vyžadujících 

rozhodnutí mezi různými možnostmi

souhrn všech intrapsychických 

dynamických sil, které aktivizují a 

organizují chování

psychické procesy, které hodnotí různé 

skutečnosti, situace, události, průběh a 

výsledky činností jedince

37

Pojmem plebiscit označujeme:

hlasování obyvatel určitého území o 

osamostatnění se od daného státu či 

připojení k jinému státu

odmítání jakékoliv formy politické 

autority, státní moci i právního řádu
legitimizaci biologické nerovnosti mezi lidmi

38

Představitelem pozitivistické filozofie v České republice 

je:
Tomáš Garrigue Masaryk Václav Bělohradský Jan Ámos Komenský

39
Příběh mytického Sisyfa má ilustrovat:

vědomé přistoupení na absurdní 

situace
odsouzení k životu v úzkosti napětí mezi animalitou a transcendentalitou

40 Řeč je nástrojem myšlení. Skládá se ze dvou složek: receptivní a expresivní označovací a výrazové vnitřní a vnější

41

Sociální patologie se zabývá:

nezdravými, obecně nežádoucími 

společenskými jevy nebezpečnými pro 

existenci společnosti

souladem s normami dané společnosti
odchylkami a porušováním společenských 

norem

42

Sociální psychologii chápeme jako:
obor, který se zabývá interakcí 

lidského jedince a sociálního prostředí

obor, jehož předmětem je fylogenetický, 

antropogenetický vývoj lidského jedince

aplikovanou psychologickou vědu, která se 

zabývá podobnostmi a odlišnostmi mezi lidmi

43

Sociální služby se podle Zákona o sociálních službách 

dělí na:

sociální poradenství, služby sociální 

péče, služby sociální prevence

sociální prevenci, terénní sociální služby, 

ambulantní sociální služby

základní sociální poradenství, odborné sociální 

poradenství, sociální pomoc



44

Sociální služby v ČR jako součást státního systému 

sociálního zabezpečení jsou zařazeny do oblasti:
státní sociální podpory sociálního pojištění sociální pomoci

45

Sociologie je věda:

zabývající se lidskou společností, 

sociálními jevy, strukturou a vývojem 

společnosti

studující prožívání a chování společnosti
zabývající se sociálními problémy, které se 

odehrávají v různých společenstvích

46

Standardy kvality sociálních služeb užívané v ČR se 

dělí do těchto okruhů:
procedurální, profesní, provozní procesní, personální, provozní procedurální, personální, provozní

47

Stát, který patří mezi ekonomicky méně rozvinuté, je 

označován jako:
pokroková země zaostalá země rozvojová země

48

Stav emočního, fyzického i psychického vyčerpání, kdy 

vyhasíná motivace a podněty, které jedince stimulují v 

činnosti:

je v profesi sociální práce zcela 

ojedinělým jevem

postihuje především pomáhající profese 

a nazýváme jej syndromem vyhoření

je jedním ze stylů zvládání zátěžových situací, 

konkrétně útěkem

49
Subjektivní právo je:

soupisem pravidel chování závazných 

pro všechny členy společnosti
vlastní výklad práva

oprávněním jedince chovat se určitým 

způsobem

50

Těžká závislost (III. stupeň) na péči  je stanovena u 

dítěte mladšího 18ti let v případě, že:
nezvládá 6 nebo 7 životních potřeb nezvládá 8 nebo 9 životních  potřeb nezvládá 9 nebo 10 životních potřeb

51

Tísňová péče je: 

terénní služba, kterou se poskytuje 

nepřetržitá distanční hlasová a 

elektronická komunikace s osobami 

vystavenými stálému vysokému riziku 

ohrožení zdraví nebo života

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

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  

52

UNHCR je zkratka jedné z mezinárodních organizací 

začleněných do systému OSN. Její celý název je:

Organizace spojených národů pro 

výchovu, vědu a kulturu
Dětský fond Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

53 Ústava představuje: právní akt nejvyšší právní síly sbírku platných zákonů souhrn norem dané společnosti

54
V rámci úrovně logické skladby jazyka rozlišujeme:

tři úrovně jazyka - pojem, soud a 

úsudek
dvě úrovně jazyka - pojem a úsudek

čtyři úrovně jazyka - pojem, soud, úsudek a 

pojmosloví

55
Za ekonomicky aktivního považujeme člověka:

zaměstnaného a nezaměstnaného 

aktivně hledajícího práci
zaměstnaného nezaměstnaného aktivně hledajícího práci

56
Za znaky státu považujeme:

organizace státu, státní suverenitu a 

státní hymnu

organizace státu, právo, území, 

obyvatelstvo a státní suverenitu
organizace státu, státní vlajku a státní hymnu

57 Základem Platónovy etiky je: idea strachu idea dobra idea blaženosti

58

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách upravuje:
organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení

důchodové pojištění pro případ stáří, 

invalidity a úmrtí živitele

podmínky poskytování pomoci a podpory 

fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci

59

Zákon o sociálních službách rozlišuje tři formy, jakými 

lze sociální služby poskytovat. Která z následujících 

forem do tohoto dělení nepatří:

pobytové sociální služby terénní sociální služby preventivní sociální služby

60

Zmapovat místní potřeby sociálních služeb, porovnat je 

s místními zdroji a na základě toho navrhnout jejich 

optimalizaci má:

provést v každém územně správním 

celku Rada vlády pro strategický rozvoj
provádět stát každoročně provést komunitní plánování sociálních služeb




