
Rozvoj a řízení v sociální práci - navazující magisterský Správné odpovědi jsou označeny červeně

Znění otázky odpověď a odpověď b odpověď c odpověď d

1
K. Marx předpokládal, že sociální konflikt

je:
 neodstranitelný společnosti imanentní vlastní pouze třídní společnosti

2
 Vyberte, co nepatří mezi onkologická 

onemocnění: leukémie melanom blastom melanin

3
Akční systém zahrnuje: písemný návrh řešení problému

zástupce politického prostředí, kteří 

nesouhlasí s navrhovanou změnou všechny předpokládané aktéry změny 

4
Americký antropolog Robert Murphy se

domnívá, že:

lidstvo je rasově diferencované lidé jsou z hlediska psychických vlastností

identičtí

rozdíly v duševních rysech existují mezi

jednotlivci, nikoli mezi národy či rasami

5 Animus, anima, persona, stín jsou: archetypy druhy charakteru typy temperamentu typy morálního usuzování

6

Behaviorální teorie se zaměřuje:

na konkrétní, objektivně měřitelné chování 

jednotlivce v kontextu jeho prostředí

na abstraktní chování jednotlivce v 

kontextu jeho prostředí na vnitřní motivy chování

7 Case-management neobsahuje: zhodnocení stavu diagnózu evaluaci

8
Co je to opora výběru? tazatelská síť respondent při výběru nabalováním seznam všech jednotek základní populace

9

Co je z hlediska sociální etiky protipólem 

(protikladem, opakem, regulativem, apod.) 

subsidiárního principu :

Princip solidarity Princip paternalismu Princip obecného dobra

10 Co představuje cílový systém v makropraxi 

sociální práce?

skupina s pravomocí nutnou k 

uskutečňování změny

systém, který má být změněn, aby došlo k 

očekávánému výsledku, nebo skupina, 

která má být ovlivněna

skupina klientů, která bude mít se změny 

profit

11

Divadlo utlačovaných bylo vytvořeno v 70. 

letech jako forma společenského učení 

využívající divadla jako nástroje pro změnu. 

Za jeho vznikem stojí: Paolo Freire Augusto Boal Neil Thompson

12 Dotazníkové šetření není typické pro: kvalitativní výzkumnou strategii kvantitativní výzkumnou strategii smíšený výzkum

13
Ekonomizace sociální práce je 

charakterizována   nárůstem paternalizace péče prosazováním tržních principů  prosazováním gentrifikace trhu.

14
Environmentální prospěch znamená: zohledňování potřeb zaměstnanců

zohledňování environmentálních aspektů 

výroby i spotřeby zohledňování potřeb klientů

15 Etický kodex sociálních pracovníků je průvodcem etické praxe není průvodcem etické praxe neexistuje

16

Existence soudržné společnosti je ve

strukturálním funkcionalismu

vysvětlována:

existencí moci
odkazem na dominanci určitého souboru

pozic v sociální struktuře

sdílením hodnotových orientací členy

společnosti

17 Fenomén "koktejl párty" se vztahuje k: náladě pozornosti morálce myšlení

18
Fenomenologická sociologie je 

inspirována: E. Comtem A. Schützem U. Beckem

19
Funkcí předvýzkumu je: zkonstruovat hypotézu výzkumu

ověřit adekvátnost některých částí 

projektu zkonstruovat otázky v dotazníku

20
Indikátor je: 

měřitelná vlastnost proměnné 

teoretického pojmu

existující vlastnost proměnné, která je ale 

neměřitelná

vlastnost proměnné, o které se soudí, že je 

nepozorovatelná

21
Inteligence je: podíl mentálního a biologického věku

schopnost řešit problémy a míra verbálních 

schopností zcela vrozená předpokladem nadání

22

Jak se nazývá druh nezaměstnanosti

charakterizován spojováním s fluktuacemi

ekonomiky? Frikční nezaměstnanost. Cyklická nezaměstnanost. Strukturální nezaměstnanost.



23 Jak zní Kantův kategorický imperativ:

Jednej tak, jako by se tvé jednání mělo stát 

obecnou normou. Jednej tak, abys používal 

lidství jak ve své osobě, tak i v osobě 

druhého vždy zároveň jako účel, a nikdy 

pouze jako prostředek.

Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon 

ve mně.

Co mohu vědět? Co mám dělat? V co 

mohu doufat?

24 Jaké jsou role sociálního pracovníka ve vzdělávací skupině:facilitátor učitel, moderátor, organizátor autorita, model - vzor, facilitátor

25 Kardinální znaky/proměnné vyjadřují: slovní hodnocení přibližnou hodnotu vlastnost kvantity, počtu

26
Kolik dní činí ochranná lhůta v případě 

uplatnění nároku na nemocenskou? 7 kalendářních dní od skončení zaměstnání

14 kalendářních dní od skončení

zaměstnání 30 dní od skončení zaměstnání

27
Kolik dní činí podpůrčí doba v případě

ošetřovného svobodné matky? 7 dní 16 dní 14 dní

28

Kolik týdnů činí podpůrčí doba v případě

čerpání peněžité pomoci v mateřství

(varianta narození 1 dítěte)? 37 týdnů 15 týdnů 28 týdnů

29

Komunitní plánování sociálních služeb 

probíhá za účasti komunity. Znamená to, 

že by se na něm měli podílet tito aktéři: 

uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé 

sociálních služeb a veřejnost

zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé 

sociálních služeb

záleží to vždy na konkrétní situaci v 

komunitě

30

Konstruktivní otázky:

pomáhají klientovi porozumět světu, ve 

kterém žije a najít jeho smysluplné 

vysvětlení směřují k získání konkrétní informace

slouží především k uspokojení potřeby 

sociálního pracovníka porozumět 

problému klienta

31

Korporativní model je typem sociálního 

státu, který je:

systémem sociálního zabezpečení, který je 

řízen státem, a je typický tím, že občanům 

garantuje minimum příjmů a služeb (je 

charakteristický pro Velkou Británii) 

centrálně řízeným systémem sociálního 

zabezpečení, a je typický tím, že 

zabezpečuje občany ve všech aspektech 

života (je charakteristický pro skandinávské 

země)

systémem sociálního zabezpečení, který je 

postaven na systému sociálního pojištění 

(je charakteristický pro Německo)

32

Která z těchto strategií nepatří mezi 

akulturační strategie členů etnických 

skupin ve většinové společnosti: integrace asimilace resocializace

33
Který pojem odpovídá poruše obsahu 

myšlení halucinace blud fobie katatonie

34

Kulturní šok:

patří mezi přirozené reakce spojené s 

každým setkáváním různých etnických, 

sociálních a náboženských skupin

nastává tehdy, pokud je společnost 

tvořena přítomností různých etnických, 

sociálních a náboženských skupin

patří mezi přirozené reakce, které se 

objevují u lidí pobývajících delší dobu v 

cizím prostředí; nejistota ve vztahu k 

platným pravidlům, zvykům a zvládnutí 

místního jazyka vyvolává stav dezorientace 

a anomie

35
Mezi nejčastější poruchy a nemoci z 

povolání patří: oční vady nemoci dýchací soustavy nemoci pohybového aparátu nemoci gastrointestinálního traktu

36
Mezi základní složky krve nepatří: Granulocyty, agranulocyty Plazma, organické látky, anorganické látky Erytrocyty, leukocyty, trombocyty Inzulin, trypsin

37
Mimořádným opravným prostředkem ve 

správním řízení je: dovolání obnova řízení odvolání

38

Na strukturální znevýhodnění určitých 

společenských skupin, kterým jsou upírána 

práva, se zaměřuje: antiopresivní přístup separační přístup asimilační přístup

39
Nejdůležitější proměnnou v 

sociodemografické analýze je: čas územní rozvoj struktura bytového fondu

40 Neutralitu chápeme jako: stranění; zastání se jednoho klienta nestrannost; profesionální postoj pomáhajícího ke klientůmneprofesionální postoj pomáhajícího ke klientům

41
Nutnými náležitostmi, které pracovní 

smlouva musí obsahovat jsou:

druh práce, místo výkonu práce, den 

nástupu do práce

druh práce, sjednání zkušební doby, výše 

mzdy

místo výkonu práce, stanovení pracovní 

doby, výše mzdy



42

O dovolání, jakožto mimořádném 

opravném prostředku v občanském 

soudním řízení, rozhoduje: Nejvyšší soud Vrchní soud Krajské soudy

43
Obecným principem nabývání státního 

občanství v ČR je: nabytí občanství dle místa narození nabytí občanství pokrevně po rodičích

nabytí občanství dle rozhodnutí správního 

orgánu

44
Obor zabývající se etiologií, prevencí, 

léčbou a výzkumem závislostí se nazývá:

narkomanie adiktologie adiktomanie

45

Obvyklým nástrojem místní samosprávy ve 

snaze řešit otázky života menšinových 

skupin je: průzkum veřejného mínění komunitní plánování

 doporučení Amnesty International a 

Human Rights Watch

46

Od kterého dne je zaměstnanci vyplácena

náhrada mzdy před výplatou

nemocenského?

od 1. pracovního dne pracovní

neschopnosti

od 4. kalendářního dne pracovní

neschopnosti

od 4. pracovního dne pracovní 

neschopnosti

47 Pojem self je blízký pojmu: inteligence osobnost společnost

48 Poslušnost označujeme cizím výrazem: konformita obedience incentiva ekvilibrum

49 Postmoderní filozofie:

se po období moderny opět vrací k 

původnímu ideálu osvícenství - rozumu a 

pokouší se nastolit přísný racionalismus, 

vědeckou exaktnost a strohý 

materialismus.

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".

se zabývá ultramoderními futuristickými 

koncepty. Řeší možné varianty budoucího 

vývoje a snaží se připravovat lidstvo na 

situace, které v dějinách nemají obdoby.

50

Princip sociální politiky, který se váže na 

pravidla, podle nichž jsou ve společnosti 

rozdělovány příjmy, bohatství i životní 

příležitosti a předpoklady mezi jednotlivé 

občany, sociální skupiny, je principem: spravedlnosti solidarity subsidiarity

51
Pro které období vývoje je typický tzv. 

vzpomínkový optimismus adolescence mladší dospělost střední dospělost stáří

52

Pro sociální práci s osobami bez přístřeší je 

klíčové:

provádění terénní sociální práce poskytování sociálně pedagogických aktivit koncentrovat osoby bez přístřeší do jedné 

lokality 

53
Předmět výzkumu je: vyjádřen otázkou

souborem operací, které mají být během 

výzkumu provedeny

pojmenováním části reality, kterou 

hodláme zkoumat

54 Při rozporu mezi nabídkou a poptávkou na 

trhu práce z důvodu kvalifikačních vzniká: strukturální nezaměstnanost frikční nezaměstnanost cyklická nezaměstnanost

55
Příkladem tzv. podpůrných skupin v 

sociální práci jsou: socializační skupiny edukační skupiny

encounterové skupiny a svépomocné 

skupiny

56 Reakcí na krizi sociálního státu byla reforma soudnictví reforma veřejné správy reforma nadací

57

Rysem antiopresivního přístupu dle 

Thompsona je uplatňování tří imperativů. 

Jsou jimi: spravedlnost, rovnost, zmocňování spravedlnost, rovnost, spoluúčast zmocňování, spravedlnost, spoluúčast

58 Settlement Hull House v Chicagu založila: Alice Salomon Jane Adams Lena Dominelli

59
Sociální podnik je: organizace, která poskytuje sociální služby

podnik, jehož činnost je dotována úřadem 

práce

konkurenceschopný sociální podnik 

působící na běžném trhu

60
Sociální stratifikace znamená:

diferenciace společnosti na společenské 

vrstvy

přechod z jedné společenské vrstvy do 

druhé diferenciaci společnosti na systémy moci



61
Souběžná supervize znamená, že:

supervizor paralelně superviduje klienta i 

pracovníka

supervizor se supervidovaným 

probírá/studuje alternativy jednání s 

klientem

supervizor zároveň vstupuje do vztahu se 

supervidovaným

62

Standard č.6  Dokumentace o poskytování 

sociální služby neřeší:

jakým způsobem má poskytovatel písemně 

zpracována vnitřní pravidla pro zpracování, 

vedení a evidenci dokumentace o osobách, 

kterým je sociální služba poskytována, 

včetně pravidel pro nahlížení do 

dokumentace

zdali má poskytovatel stanovenu dobu pro 

uchování dokumentace o osobě po 

ukončení poskytování sociální služby

zdali má poskytovatel určeno, jaké 

prostředky pro komunikaci s klientem 

bude využívat

63

Systém komplexního řízení kvality 

(celopodnikové řízení kvality) 

v organizacích se označuje pojmem: ISO TQM EFQM

64 Technikou kvalitativního výzkumu je: polostrukturované interview dotazník standardizované pozorování

65
Třídní postavení člověka nesouvisí s jeho preferencemi a volbami 

spoluurčuje jeho životní preference a volby

je zcela určeno jeho preferencemi a 

volbami

66
Typickými příznaky Alzheimerovy demence 

jsou:

Porucha učení, paměti, orientace, myšlení, 

ztráta soběstačnosti Výlučně porucha paměti Výlučně ztráta soběstačnosti Porucha paměti, soběstačnosti, mobility

67
Účelem integračního sociálního podniku je:

vytvářet pracovní místa pro osoby 

znevýhodněné na trhu práce poskytovat dotace poskytovat poradenství podnikatelům

68
V jakém dokumentu  je uveden obsah 

standardů kvality sociálních služeb?

V Zákoně č.108/2006Sb, o sociálních 

službách v platném znění

V Příloze č. 2 k Vyhlášce č. 505/2006Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách v platném 

znění

V Zákoně č. 100/1988Sb., o sociálním 

zabezpečení v platném znění

69
V jakém právním předpise je řešena 

sociální dávka doplatek na bydlení?

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

podpoře

zákon č. 110/2006Sb., o životním a

existenčním minimu

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

nouzi

70
V rámci standardu č. 14 Nouzové a 

havarijní situace poskytovatel neřeší:

písemné vymezení nouzových a havarijních 

situací, které by mohly nastat v souvislosti 

s poskytováním sociální služby

jakým způsobem mají postupovat 

zaměstnanci a osoby, kterým je sociální 

služba poskytována při zvládní nouzových a 

havarijních situací

jakým způsobem má postupovat vedoucí 

pracovník sociální služby v případě, že 

potřebuje "nouzově" zajistit průběh 

sociální služby jiným pracovníkem

71 Ve standardu č. 9 Personální a organizační 

zajištění služby není řešeno:

jakou má poskytovatel vnitřní organizační 

strukturu

jakým způsobem bude poskytovatel 

zajišťovat výměnu informací mezi 

zaměstnanci

pravidla pro přijímání a zaškolování nových 

zaměstnanců

72 Viktimologie se zabývá: pachateli trestných činů oběťmi trestných činů trestnými činy

73 Vyberte typologii sociálního státu podle

autora Titmusse:

reziduální sociální stát/ pracovně-výkonový

sociální stát/ institucionální sociální stát

liberální sociální stát/konzervativní sociální

stát/sociálně-demokratický sociální stát

integrovaný sociální stát/dezintegrovaný

sociální stát

74

Výskyt chování, které je v dané společnosti 

považováno za trestné, označujeme jako:

juvenilní delikvence kriminalita delikvence 

75 Xenofobie je jev, který: není regulován právem je zahrnut do nového Trestního zákona je regulován právem 

76

Zajištění kvality služeb v organizacích 

sociální práce přináší interní a externí 

účinky. Mezi interní účinky náleží: zvýšení prestiže oboru sociální práce ochrana klienta snížení stresů pracovníků

77 Zakladatelem sociometrie je: Alfred Schütz Anselm L. Strauss Jacob Levy Moreno

78
Základním parametrem sociálního podniku 

je: poskytovat sociální služby

podmínka naplňování principů sociálního 

podniku poskytovat úklidové práce

79
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci 

výpověď: bez udání důvodu jen z důvodů uvedených v zákoníku práce

z důvodů, na nichž se zaměstnancem 

dohodl v pracovní smlouvě

80
Zúčastněné pozorování je takové, kdy

pozorovatel je součástí sociálního 

prostředí, které sleduje pozorovaní vědí o tom, že jsou pozorováni badatel studuje videozáznam


