
Sociální práce a kriminologie - navazující magisterské 

studium Správné odpovědi jsou zaznačeny červeně

číslo otázky Znění otázky odpověď a = 1 odpověď b = 2 odpověď c = 3 odpověď d = 4

1

"Svoboda je svobodou volit, ale ne svoboda nevolit…Mohu 

si zvolit to nebo ono, ale nemohu se vyhnout tomu, abych 

volil. " Hlavní myšlenku autora tohoto výroku lze nejlépe 

vyjádřit takto:

každý člověk je svou volbou zodpovědný za druhé lidi

lidská existence je absurdní prázdnotou, 

vyvolávající úzkostné stavy, nemožností vyplnit 

lidský život čímkoli pozitivním

neexistuje determinismus; člověk je svobodný, je 

ke svobodě odsouzen; člověk je svoboda

2

Sociobiologové (např. E. O. Wilson, R. Dawkins, M. Ridley) se 

pokoušejí vysvětlit altruismus pomocí zákonitostí 

odvozených z  nových poznatků o dědičnosti (DNA) a o 

rozmnožovacích strategiích živočichů, včetně člověka, takto:

Altruismus je jen zakuklený egoismus. Žádný 

organismus nedělá nic nezištně. I za zdánlivě 

humánními činy člověka je ve skutečnosti skryt 

sobecký motiv, který daného jedince (případně jeho 

genotyp) zvýhodňuje v konkurenční soutěži s jinými.

Člověk se chová zištně a agresivně především 

mezidruhově. Vnitrodruhová agrese má ve 

skutečnosti pozitivní význam, neboť díky 

soupeřivosti zvyšuje genetickou fitness. 

Altruismus je tedy genetická úchylka, zhoubná 

mutace, protože egoimus je v každé formě pro 

lidstvo jako druh výhodnější.

Člověk se liší od živočichů nejen psychikou, ale 

také nadřazenou duchovní složkou. Altruismus je 

biologicky nevysvětlitelný, a proto je důkazem o 

přechodu biologické evoluce v evoluci kulturní, 

duchovní. Altruismus je jedním z podstatných 

specifických znaků lidství. Je antropologickou 

konstantou.

3
Dialektická triáda (teze-antiteze-synteze) jako zákon vývoje 

duchovní podstaty světa byla rozpracována v  učení:
G.W. F. Hegela A. Comta K.Marxe

4 Součástí ústavního pořádku České republiky je: Zákon na ochranu osobních údajů Listina dětských práv Listina základních práv a svobod

5 Volební období prezidenta ČR trvá: 6 let 4 roky 5 let

6

V případě, že je rodič omezen nebo zbaven rodičovské 

odpovědnosti ke svému dítěti, zaniká tím vyživovací 

povinnost rodiče vůči tomuto dítěti:

ano ano v případě, že o to rodič požádá ne

7

Způsobilost osoby nabývat pro sebe vlastním právním 

jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně 

jednat) se nazývá:

právní osobnost svéprávnost zletilost

8 Co znamená, že je rozsudek v právní moci:  byl doručen všem účastníkům řízení
byl ústně vyhlášen předsedou senátu 

účastníkům řízení

byl doručen a již marně uplynula lhůta k podání 

odvolání

9
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

10
Do jakého termínu se vyplácí těhotné ženě vyrovnávací 

příspěvek v těhotenství a mateřství?
nejdéle do počátku 10.týdne před porodem nejdéle do počátku 6.týdne před porodem nejdéle 1 den před porodem

11 V jakém právním předpise je upraven příspěvek na péči? zákon č.187/2006Sb., o nemocenském pojištění zákon č. 117/1995Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 108/2006Sb., o sociálních službách

12
Délka podpůrčí doby podpory v nezaměstnanosti je u osob 

do 50 let stanovena:
11 měsíců 5 měsíců 2 měsíce

13

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

14
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

15
Metoda kapitalizace představuje financování důchodového 

pojištění založeného na:

financování průběžným způsobem – ze státního 

rozpočtu
financování fondovou metodou financování účetní rezervou

16
Jakým způsobem jsou děleny druhy sociálních služeb podle 

zákona o sociálních službách?

Sociální poradenství/Služby sociální péče/Služby 

sociální prevence

Služby sociální péče/Služby sociální 

prevence/advokační služby

Sociální poradenství/Intervenční 

služby/Konzultační služby

17 Jaká je základní sazba minimální mzdy k 1.1.2022? 13 350,- Kč 16 200,- Kč 14 600,- Kč

18 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

19 Pojem superego bychom zařadili do teorie autora: S. Freud C. G. Jung K. Goldstein C. R. Rogers

20 Pojem existenciální vakuum patří do teorie: V.E. Frankla S. Freuda A. Bandury K. Horneyové

21 Pomocí tzv. zrcadlení dochází k vývoji: sebeobrazu a sebehodnocení vnímání důsledků skupinového chování vnímání kauzality lidského chování postoji jedince vůči druhým

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

23 Pojem kongruence používá ve své teorii: S: Freud E. Fromm C. R. Rogers A. Adler

24
Ischemická choroba srdeční tzv. ICHS zahrnuje následující 

formy:

Angina pectoris, Ischemie cév dolních končetin, 

Infarkt myokardu, Cévní mozková příhoda 

Angina pectoris, Infarkt myokardu, Cévní 

mozková příhoda

Angina pectoris, Infarkt myokardu, Cévní 

mozková příhoda, Embolie

Anglina pectoris, Ischemie ledvin, Infarkt 

myokardu

25 které tvrzení vystihuje perzistentní vegetativní stav:
probíhá u lidí po poranění mozku, kteří jsou v komatu 

déle než 3 roky, ale sami dýchají, spí a bdí

probíhá u lidí po poranění mozku, kteří jsou v 

dlouhodobém komatu déle než měsíc, ale sami 

dýchají, bdí a spí.

probíhá u lidí po poranění mozku, kteří  jsou v 

komatu déle než 1/2 roku, ale sami dýchají, spí, 

bdí a reagují na pokyny.

probíhá u lidí po poranění mozku, kteří jsou 

v komatu déle než rok, ale sami dýchají, spí, 

bdí

26 Gastrointestinální trakt je označení pro: srdečně cévní systém hormonální systém imunitní systém  zažívací systém

27  Který orgán je uložen v mediastinu: srdce slezina mozek žlučník

28 Mezi nejčastější poruchy a nemoci z povolání patří: oční vady nemoci dýchací soustavy nemoci pohybového aparátu nemoci gastrointestinálního traktu

29 Na čem je založen sociální řád podle A. Comta? na konfliktu na konsenzu na definici situace

30
Který typ panství nenalezneme v koncepci panství M. 

Webera:
legální panství tradiční panství historické panství

31
Podle symbolického interakcionismu minulost aktuální 

definici situace člověka:
naprosto určuje nemá na ni vliv podílí se na ní

32 Naturalistický směr v sociologii:
zdůrazňuje úlohu přírodních faktorů na vývoj 

společnosti
vyzývá k návratu k přírodě ztotožňuje sociologii a ekologii

33 Pojem self je blízký pojmu: inteligence osobnost společnost

34 Instituce v sociologii znamená typický komplex sociálního jednání důležitý orgán státní správy organizaci státu

35
Existence soudržné společnosti je ve strukturálním 

funkcionalismu vysvětlována:
existencí moci

odkazem na dominanci určitého souboru pozic 

v sociální struktuře
sdílením hodnotových orientací členy společnosti

36 Epstein a Reid jsou představiteli: úkolově orientovaného přístupu systemického přístupu antiopresivního přístupu

37
Z  proxemiky vyplývá dělení na čtyři základní zóny. U 

společenské zóny je vzdálenost  komunikujících:
3,7m a více od 60 cm do 1,2m od 1,2 do 3,7m

38 Autorem zázračné otázky či otázky na zázrak je: Reid, Epstein Shazer Úlehla

39 Carl R. Rogers je představitelem: nedirektivní terapie direktivní terapie psychodynamické terapie

40 Autorem teorie komunikativního jednání je: Geert van der Laan Edmund Husserl Jürgen Habermas

41 Příkladem tzv. podpůrných skupin v sociální práci jsou: socializační skupiny edukační skupiny encounterové skupiny a svépomocné skupiny

42 Historické kořeny komunitní práce nelze nalézt v dělnickém hnutí v hnutí settlement v charitativní práci

43
Systémy zprostředkovávající změnu jsou podle Pincuse a 

Minahan:
nemocnice, školy, programy sociálního zabezpečení

sociální pracovníci a organizace ve kterých 

pracují

různé členské organizace nebo asociace 

podporující zájmy svých členů 

44
Metoda směřující k vyvolání a podporování změny v rámci 

místního společenství se nazývá:
poradenství skupinová práce komunitní práce



45 Neutralitu chápeme jako: stranění; zastání se jednoho klienta
nestrannost; profesionální postoj pomáhajícího 

ke klientům
neprofesionální postoj pomáhajícího ke klientům

46 Závislost na hře je řazena mezi: návykové a impulzivní poruchy kompulzivní poruchy není považována za poruchu

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

48 Nonkonformitou označujeme:
jev odchylující se pozitivním i negativním směrem od 

normy

chování rozporné s požadavky a čekáváními 

okolí, s určitými názory, zvyky, postoji a 

idejemi. 

vše, co je předmětem zkoumání sociologie

49

Teorie sociálních deviací, která pojednává o stavu, kdy ve 

společnosti neexistují normy, nebo kdy lidé nejsou schopni 

vyhovět společenským normám, je:

teorie anomie 

  
adopční teorie teorie sociální kontroly

50

Přístup harm reduction patří do oblasti prevence: 

primární sekundární terciární 

51 Typickým "autostereotypem" Čechů je: "Skotové jsou lakomci." "Zlaté české ručičky." "Všichni Francouzi pijí víno."

52

Podle Soydan a Williams je klíčovým faktorem pro definici 

menšiny:

počet mocenský vztah tělesná charakteristika

53

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?

diskriminační model asimilační model multikulturální model

54 Příslušnost k určité etnické skupině nazýváme: etnicita etnikum etnocentrismus

55
Na strukturální znevýhodnění určitých společenských skupin, 

kterým jsou upírána práva, se zaměřuje:
antiopresivní přístup separační přístup asimilační přístup

56 Náhodný výběr respondentů zachycuje pouze ty znaky, které se v populaci objevují nejčastěji všechny znaky populace náhodné vlastnosti populace

57 Pohlaví (muž/žena) je znakem: kardinálním ordinálním nominálním

58 Předmět výzkumu je: vyjádřen otázkou
souborem operací, které mají být během 

výzkumu provedeny

pojmenováním části reality, kterou hodláme 

zkoumat

59 Indikátor je: měřitelná vlastnost proměnné teoretického pojmu
existující vlastnost proměnné, která je ale 

neměřitelná

vlastnost proměnné, o které se soudí, že je 

nepozorovatelná

60 Kódování kvalitativních dat dělíme na: otevřené, uzavřené a selektivní primární, sekundární a terciální otevřené, axiální a selektivní

61 Jaké dvě hlavní definice kriminality rozlišuje J. Tomášek? legální a morální legální a trestněprávní legální a sociologická

62
Jak se jmenuje výzkumná instituce Ministerstva 

spravedlnosti ČR pro výzkum kriminality?
Institut pro kriminologii, kriminalitu a deviaci Institut pro kriminalitu a sociální prevenci Institut pro kriminologii a sociální prevenci

63 K čemu odkazují tzv. self-reportové studie?
K výzkumu kriminality skrze dotazování respondentů 

na jejich kriminální jednání

K výzkumu kriminality skrze dotazování 

policistů na jejich názory na krimianalitu

K výzkumu kriminality skrze dotazování 

kriminologů na jejich výzkumná zjištění

64 Co označuje pojem "viktimizace"? Proces stávání se obviněným ze spáchání kriminality Proces stávání se svědkem kriminality Proces stávání se obětí

65
Jaký druh kriminality byl nejvíce zastoupen v policejní 

statistice kriminality v roce 2019?
majetková násilná mravnostní

66 V kterém kraji byl v roce 2019 nejvyšší index kriminality? Hlavní město Praha Kraj Vysočina Jihočeský kraj 

67 Jaký byl nejčastěji se vyskytující trestný čin v roce 2019? Krádež Výtržnictví Podvod

68

Kolik procent respondentů omnibusového výzkumu 

zaměřeného na prevenci vědělo mezi roky 2017 a 2020 o 

nějaké preventivní aktivitě, která proběhla v jeho obci?

Okolo 80% Okolo 20 % Okolo 60 %

69
Jaký byl mezi roky 2017 a 2019 trend v počtu vězňů na území 

České republiky?
Vysoce nestabilní Silný nárůst Pozvolný pokles

70 Který sociolog je spojen s pojmem "riziková společnost"? Z. Bauman U. Beck E. Goffman

71 Co je tzv. nepřímá viktimizace? Člověk se stane obětí kriminality, aniž by o tom věděl
Zkušenost se stáváním se obětí je 

zprostředkovaná jedinci okolím či médii

Zkušenost se stáváním se obětí jiné než násilné 

kriminality

72
Jakou strategii snižování aplika nejčastěji uplatňovali 

respondenti ve výzkumu Aktér 2015?
Nechávání se doprovázet Braní si s sebou slzný plyn, nůž, střelnou zbraň Vyhýbání se podezřelým osobám

73
K čemu odkazuje tzv. hypotéza ujištění ve výzkumu strachu z 

kriminality?

Jde o předpoklad, že vnímaná kvalita policie nebo 

soudů snižuje obavy z kriminality

Jde o předpoklad, že kvalitní raná péče rodičů 

snižuje v dospělosti obavy z kriminality

Jde o předpoklad, že vyšší příjem domácnosti 

snižuje obavy z kriminality

74 Obavy z korupce v Česku mezi roky 2003 až 2013 meziročně rostly snižovaly se zůstávaly stejné

75
Jaký je vztah mezi věkem a strachem z kriminality z hlediska 

dosavadního výzkumu?
Jednoznačný, senioři se bojí více Jednoznačný, mladší lidé se bojí více

Nejednoznačný, někdy se bojí více senioři, jindy 

ne

76

Ve kterém období docházelo podle Jiřího Mertla k 

transformaci českého sociálního systému na principu 

"welfare surveillance"?

V období tzv. opoziční smlouvy (1998-2002)

V období vlády ODS, KDU-ČSL a Strany zelených 

(2006-2009) a vlády ODS, TOP09 a Věcí 

veřejných (2009-2013)

V období vlády Andreje Babiše (2017-2021)

77

Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit byli podle výzkumu 

kolektivu Brizolit nejčastěji (z hlediska prevalence i míry) 

viktimizováni:

podvodem násilím z nenávisti nebezpečným sledováním

78

Nejméně oznamnovanou viktimizací obyvatel sociálně 

vyloučených lokalit byla/bylo podle výzkumu kolektivu 

Brizolit:

krádež automobilu loupežné přepadení lichvy

79
Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit byli podle výzkumu 

kolekivu Brizolit nejčastěji diskriminováni: 
při hledání bydlení a při hledání práce při pořizování zboží a ve škole při hledání práce a u lékaře

80
Co znamenala podle Jiřího Mertla v období let 2011-2013 

zkratka "DONEZ":

Peer-to-peer projekt donáškové služby pro imobilní 

pacienty realizované imobilními klienty Úřadu práce

projekt "Do nebes bez peněz" zajišťující, že 

všechny dluhy klientů Úřadu práce budou před 

jejich úmrtím uhrazeny

systém docházky nezaměstnaných na pobočky 

České pošty, který měl předcházet práci na černo


