
Sociální práce - bakalářské studium Správné odpovědi jsou zaznačeny červeně

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

1 Psychologie je věda: která se zabývá prožíváním a chováním jedince
která se zabývá prožíváním a chováním 

společnosti
která se zabývá prožíváním jedince

2 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

3 Osobnost v psychologii chápeme jako:
soubor vlastností charakteristických pro daného 

jedince

schopnost jedince řešit problémy, učit se, 

přizpůsobovat se apod.
vyjádření individuality jedince

4
Který z psychologů je považován za zakladatele 

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

5 Představitelem kognitivní psychologie je: K. Goldstein G.A.Kelly A.Adler

6 Klinická psychologie patří mezi: základní psychologické disciplíny speciální psychologické disciplíny aplikované psychologické vědy

7 Termínem chování označujeme: vnitřní projevy situace člověka vnější projevy vnitřní situace člověka vědomé jednání

8 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

9 Vnímání je: psychické prožívání jedince po určitou dobu

psychický proces, prostřednictvím něhož 

poznáváme to, co zrovna v daném okamžiku 

působí na naše smyslové orgány

relativně trvalá charakteristika, kterou se jedinec 

vyznačuje

10
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

11 Sociální interakci chápeme jako: vzájemnou výměnu informací začleňování jedinců do společnosti proces vzájemného působení jedinců na sebe

12 Za zakladatele sociologie je považován: Émile Durkheim August Comte Max Weber

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

14 Společenské role jsou dány: společenskými normami kulturními normami
očekáváním společnosti a způsoby jednání 

jedince

15 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

16 Sociální patologie se zabývá:
nezdravými, obecně nežádoucími společenskými 

jevy nebezpečnými pro existenci společnosti
souladem s normami dané společnosti

odchylkami a porušováním společenských 

norem

17 Akulturace představuje:
kulturní podřízenost menšin vůči většinové 

společnosti

začlenění menšiny do společnosti, ve které 

žije
přebírání kulturních rysů jiných kultur

18 Za sociální mobilitu považujeme: přesun z jedné společenské vrstvy do jiné
možnost horizontálního přesunu z jedné 

společenské vrstvy do druhé

možnost vertikálního přesunu z jedné 

společenské vrstvy do druhé

19
Jakákoliv odchylka od pravidel vytvořených společností 

(např. abstinence) a osvojených socializací je:
asocializace sociální patologie sociální deviace

20 Referendum je: hlasování voličů o závažné politické otázce
právo občanů iniciovat nebo navrhovat zákony 

či vyhlášení referenda

hlasování obyvatel určitého území o 

osamostatnění se od daného státu či připojení k 

jinému státu

21 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

22 Konfederace představuje: pevný svazek států volný svazek států jednotný stát

23 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

24 Objektivní právo znamená: oprávnění jedince chovat se určitým způsobem
soupis pravidel chování závazných pro 

všechny členy společnosti
odchylku od norem společnosti

25 Subjektivní právo je:
soupisem pravidel chování závazných pro všechny 

členy společnosti
vlastní výklad práva oprávněním jedince chovat se určitým způsobem

26 Precedens představuje:
mezinárodní nebo kolektivní smlouvy v pracovním 

právu

míru uplatňování neměnných zásad 

vycházejících ze zjevného práva

soudní rozhodnutí, kterým se řídí případy dosud 

právně neupravené

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

28
Česká republika je členem Severoatlantické aliance 

(NATO):
od roku 1999 od roku 1992 od roku 1996

29
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

30
Za hlavního představitele klasické politické ekonomie je 

považován:
A. Smith M. Friedman J.M. Keynes

31 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

32 Systém státní sociální podpory České republiky je tvořen:
finanční podporou skládající se z dávek státní 

sociální podpory
systémem sociálních služeb systémem dávek a sociálních služeb

33 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

34
Z hlediska ekonomické teorie dělíme ekonomické subjekty 

na: 
domácí a zahraniční spotřebitele spotřebitele a výrobce domácnosti, firmy, stát

35
Který z následujících představitelů reprezentuje období 

scholastiky:
Tomáš Akvinský Giordano Bruno Marcus Aurelius

36
Které jméno je spojováno se založením pozitivismu (jako 

"pozitivní filozofie", která je orientována na to, co je dáno, 

co je "faktické"):

August Comte Herbert Spencer Bertrand Russel

37
Který z představitelů řecké filozofie je známý svým výrokem 

"Vím, že nic nevím.":
Platón Aristoteles Sokrates

38
Který z řeckých myslitelů byl představitelem antického 

atomismu (myšlenky, že veškerá tělesa se skládají z 

atomů):

Demokritos Empedokles Zenon z Eleje

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

40

Který z myslitelů francouzského osvícenství se zabýval 

studiem vládních systémů a přišel s myšlenkou, že by 

vládní systém měl být rozdělen na moc zákonodárnou, 

výkonnou a soudní:

Charles Louis de Montesquieu Arthur Schopenhauer Francois Marie Voltaire

41
Kdo je zakladatelem fenomenologie (učení o tom, co se 

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

42 Představitelem existencialismu je: Jean-Paul Sartre John Locke Karl Raimund Popper

43 Empirismus představuje:
filozofický názor, že základem našeho poznání je 

smyslová zkušenost

filozofický názor, že základem našeho poznání 

je rozum

filozofický názor, že základem našeho poznání 

jsou emoce

44 Racionalismus chápeme jako:
filozofický názor, že základem našeho poznání je 

smyslová zkušenost

filozofický názor, že základem našeho poznání 

je vědění

filozofický názor, že základem našeho poznání je 

rozum

45 Představitelem pozitivistické filozofie v České republice je: Tomáš Garrigue Masaryk Václav Bělohradský Jan Ámos Komenský

46 Příběh mytického Sisyfa má ilustrovat: vědomé přistoupení na absurdní situace odsouzení k životu v úzkosti napětí mezi animalitou a transcendentalitou

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

48 Jean Jacques Rousseau: klade důraz na lidskou přirozenost klade důraz na tzv. společenskou smlouvu klade důraz na kategorický imperativ

49 Důraz na základní lidská práva: je typický pro politickou etiku je společný všem oblastem aplikované etiky je typický pro sociální etiku

50
Norimberské procesy s německými lékaři přispěly k zájmu 

o formování:
sociální etiky etiky vědy a techniky bioetiky

51 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

52 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

53 Argument představuje: logickou formu úsudku logickou formu příslušného soudu logickou formu příslušného pojmu

54 Autorem prvního systematického pojednání o logice je: Platón Sokrates Aristoteles

55 Logiku pokládal za základ všech věd: Platón Sokrates Aristoteles

56
Jsou tlumočnické služby sociální službou, která je 

poskytovaná za úhradu:
ano ne tlumočnické služby nejsou sociální službou

57
Zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách vyžaduje k 

poskytování sociálních služeb registraci. O této registraci 

rozhoduje:

krajský úřad
Ministerstvo práce a sociálních věcí České 

republiky
obecní úřad

58
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

59
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

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


