Sociální práce
NMgr. prezenční studium
Otázka 1
Hnutí settlement vzniklo:
a. ve Velké Británii
b. v USA
c. v Nizozemí
Otázka 2
Funkcí předvýzkumu je:
a. zkonstruovat hypotézu výzkumu
b. zkonstruovat otázky v dotazníku
c. ověřit adekvátnost některých částí projektu
Otázka 3
Princip heuristických myšlenkových operací spočívá v tím, že:
a. jejich provádění se řídí sérií přesných pravidel
b. výsledky jsou vyhodnocovány z hlediska správné-nesprávné
c. k dosažení cíle vede několik cest
d. nevedou k uzavření řešeného problému
Otázka 4
Osvojit lze za splnění zákonných podmínek:
a. Zletilého
b. Nezletilé dítě
c. Nezletilé dítě i zletilého
Otázka 5
Středověký realismus je:
a. myšlenkový směr období scholastiky, který tvrdí, že obecniny existují reálně
b. myšlenkový směr období scholastiky, který tvrdí, že reálně existují pouze jednotliviny
c. myšlenkový směr období patristiky, který tvrdí, že obecniny existují reálně
Otázka 6
Jakým způsobem jsou děleny druhy sociálních služeb podle zákona o sociálních službách?
a. Služby sociální péče/Služby sociální prevence/advokační služby
b. Sociální poradenství/Služby sociální péče/Služby sociální prevence
c. Sociální poradenství/Intervenční služby/Konzultační služby

Otázka 7
Typickými příznaky Alzheimerovy demence jsou:
a. Výlučně porucha paměti
b. Porucha paměti, soběstačnosti, mobility
c. Porucha učení, paměti, orientace, myšlení, ztráta soběstačnosti
d. Výlučně ztráta soběstačnosti
Otázka 8
Vyberte typologii sociálního státu podle autora Titmusse:
a. liberální sociální stát/konzervativní sociální stát/sociálně-demokratický sociální stát
b. integrovaný sociální stát/dezintegrovaný sociální stát
c. reziduální sociální stát/ pracovně-výkonový sociální stát/ institucionální sociální stát
Otázka 9
Systematický eklekticismus je spojován se jménem:
a. K. Horneyové
b. S. Freuda
c. G. W. Allporta
d. V. E. Frankla
Otázka 10
Pro které období vývoje je typický tzv. vzpomínkový optimismus
a. adolescence
b. mladší dospělost
c. stáří
d. střední dospělost
Otázka 11
Pachatel, který spáchal trestný čin ve věku 15 až 18 let se nazývá mladistvý. Může být postaven před
soud a odsouzen:
a. může, zachází se s ním však zvláštním způsobem
b. nemůže
c. může, zachází se s ním stejně jako s pachatelem starším 18 let
Otázka 12
Cílem skupinové sociální práce není:
a. reparace
b. prevence
c. socializace

Otázka 13
Indukce znamená:
a. usuzovat na vzájemnou závislost jevů intuitivně
b. usuzovat z jednotlivých případů na pravidlo či zákon
c. usuzovat z pravidla na vlastnost individuálního jevu
Otázka 14
Který z uvedených termínů nepochází od Emila Durkheima?
a. solidarita
b. anomie
c. definice situace
Otázka 15
Jaká je základní sazba minimální mzdy k 1.1.2019?
a. 13 350,- Kč
b. 9 900,- Kč
c. 12 200,- Kč
Otázka 16
Komunitní plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity. Znamená to, že by se na něm
měli podílet tito aktéři:
a. záleží to vždy na konkrétní situaci v komunitě
b. uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé sociálních služeb a veřejnost
c. zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb
Otázka 17
Při rozporu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce z důvodu kvalifikačních vzniká:
a. strukturální nezaměstnanost
b. frikční nezaměstnanost
c. cyklická nezaměstnanost
Otázka 18
Case study se zaměřuje na:
a. studium jednoho či malého množství případů
b. studium celého vzorku populace
c. studium velkého množství případů
Otázka 19
Viktimologie se zabývá:
a. oběťmi trestných činů
b. pachateli trestných činů
c. trestnými činy

Otázka 20
Závislost na hře je řazena mezi:
a. kompulzivní poruchy
b. návykové a impulzivní poruchy
c. není považována za poruchu
Otázka 21
Která z těchto strategií nepatří mezi akulturační strategie členů etnických skupin ve většinové
společnosti:
a. integrace
b. asimilace
c. resocializace
Otázka 22
Podle P. Bourdieua se v moderních společnostech lidé diferencují především na základě:
a. ekonomického a politického kapitálu
b. ekonomického a kulturního kapitálu
c. ekonomického kapitálu
Otázka 23
Rozhodující vliv na jedince v procesu primární socializace má:
a. vrstevnická skupina
b. rodina
c. vzdělávací systém
Otázka 24
Způsobilost osoby nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem
(právně jednat) se nazývá:
a. právní osobnost
b. svéprávnost
c. zletilost
Otázka 25
Do malých paradigmat sociální práce podle Payne nepatří:
a. terapeutické paradigma
b. systémové paradigma
c. reformní paradigma

Otázka 26
Teoretický koncept sociálního fungovaní definuje sociální práci jako:
a. pomoc jednotlivcům a systému zlepšovat jejich sociální fungování a měnit sociální podmínky tak,
aby chránily jednotlivce a systémy před potížemi ve fungování
b. způsob pomoci lidem s jejich životními problémy
c. práci, která se zabývá problémy vznikajícími v interakci mezi klienty a jejich prostředím
Otázka 27
Vztah mezi vědou a zdravým rozumem lze vyjádřit tak, že:
a. zdravý rozum prověřuje svá tvrzení stejnými postupy jako věda
b. mezi postupy zdravého rozumu a vědy neexistují rozdíly
c. věda postupuje systematicky, zdravý rozum ne
Otázka 28
OECD je zkratka pro:
a. Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
b. Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
c. Mezinárodní organizaci práce.
Otázka 29
Mezi kořeny komunitní práce nepatří:
a. Charity Organization Movement
b. hnutí settlementů
c. kolektivní akce dělnického hnutí
Otázka 30
Jak se nazývá druh nezaměstnanosti charakterizován spojováním s fluktuacemi ekonomiky?
a. Frikční nezaměstnanost.
b. Cyklická nezaměstnanost.
c. Strukturální nezaměstnanost.
Otázka 31
Inteligence je:
a. podíl mentálního a biologického věku
b. schopnost řešit problémy a míra verbálních schopností
c. předpokladem nadání
d. zcela vrozená

Otázka 32
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 3 roky, ale sami dýchají, spí a 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.
Otázka 33
Jak se jmenuje dokument OSN, který byl přijat po 2. světové válce, není právně závazný a týká se
lidských práv?
a. Evropská Úmluva o právech dítěte
b. Listina základních lidských práv a svobod
c. Všeobecná deklarace lidských práv
Otázka 34
K. Marx předpokládal, že sociální konflikt je:
a. vlastní pouze třídní společnosti
b. neodstranitelný
c. společnosti imanentní
Otázka 35
Naturalistický směr v sociologii:
a. zdůrazňuje klíčovou úlohu přírodních faktorů na vývoj společnosti
b. nabízí řešení společenských problémů návratem k přírodě
c. obohacuje sociologii o poznatky moderní ekologie
Otázka 36
Která z následujících skupin patří mezi národnostní menšiny uznané českou legislativou jako
národnostní menšiny dlouhodobě a tradičně žijící na území České republiky:
a. Asiaté
b. Rusové
c. Američané
Otázka 37
Prostituce a činnosti ji organizující jsou v ČR:
a. činnosti prostituci organizující jsou nelegální, prostituce sama o sobě legislativou upravena není
b. legální
c. nelegální

Otázka 38
Kolik týdnů činí podpůrčí doba v případě čerpání peněžité pomoci v mateřství (varianta narození 1
dítěte)?
a. 37 týdnů
b. 15 týdnů
c. 28 týdnů
Otázka 39
Co je to výjimečný trest v ČR:
a. trest odnětí svobody nad 20 až do 30 let
b. trest odnětí svobody na doživotí
c. trest odnětí svobody nad 20 až do 30 let a odnětí svobody na doživotí,
Otázka 40
Kdo je autorem učení o kategorickém imperativu: "jednej tak, aby subjektivní zásady tvé vůle
(maximy) mohly vždy zároveň platit jako principy všeobecného zákonodárství":
a. J. J. Rouseau
b. I. Kant
c. Th. Hobbes
Otázka 41
Rozpad červených krvinek se nazývá:
a. Hemolýza
b. Hemostáza
c. Hemoanalýza
d. Hemoptýza
Otázka 42
Zvyky, kodexy, zákony, řády můžeme z hlediska sociální patologie označit jako:
a. typy prevence sociálních deviací
b. nástroje sociální kontroly
c. sociální normy
Otázka 43
"Jak staré jsou vaše děti" je otázka:
a. uzavřená
b. otevřená
c. cirkulární

Otázka 44
Věda zabývající se etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí se nazývá:
a. adiktomanie
b. narkomanie
c. adiktologie
Otázka 45
Pojem kongruence používá ve své teorii:
a. A. Adler
b. C. R. Rogers
c. E. Fromm
d. S: Freud
Otázka 46
O jiných národech (kulturách, etnicích) si můžeme vytvářet negativně orientované představy, které
mají často iracionální původ. Takovéto postoje jsou:
a. charakteristiky založené na vlastní znalosti
b. charakteristiky založené na předávané zkušenosti
c. charakteristiky založené na vlastní zkušenosti
Otázka 47
Pohlaví (muž/žena) je znakem:
a. nominálním
b. ordinálním
c. kardinálním
Otázka 48
Extrémně nízká fertilita ve vyznačuje mírou:
a. 1,5 až 1,3 dítěte na ženu.
b. 1,5 dítěte na ženu.
c. Méně než 1,3 dítěte na ženu.
Otázka 49
Malá paradigmata sociální práce formuloval:
a. P. Navrátil
b. K. Popple
c. M. Payne

Otázka 50
Který z autorů nepřispěl k rozvoji teorie konfliktů?
a. Ralf Dahrendorf
b. Lewis Coser
c. Harold Garfinkel
Otázka 51
Nejdůležitější právní vztahy ve státě upravují:
a. vyhlášky
b. směrnice
c. ústava
Otázka 52
Arterioskleróza je příčinou:
a. alergie
b. tepenného krvácení
c. sklerózy
d. infarktu myokardu
Otázka 53
Co je z hlediska sociální etiky protipólem (protikladem, opakem, regulativem, apod.) subsidiárního
principu:
a. Princip paternalismu
b. Princip obecného dobra
c. Princip solidarity
Otázka 54
Konstruktivní otázky:
a. směřují k získání konkrétní informace
b. pomáhají klientovi porozumět světu, ve kterém žije a najít jeho smysluplné vysvětlení
c. slouží především k uspokojení potřeby sociálního pracovníka porozumět problému klienta
Otázka 55
Mezi nejčastější poruchy a nemoci z povolání patří:
a. nemoci dýchací soustavy
b. nemoci gastrointestinálního traktu
c. nemoci pohybového aparátu
d. oční vady

Otázka 56
Epstein a Reid jsou představiteli:
a. antiopresivního přístupu
b. systemického přístupu
c. úkolově orientovaného přístupu
Otázka 57
V jakém právním předpise je řešena sociální dávka doplatek na bydlení?
a. zákon č. 110/2006Sb., o životním a existenčním minimu
b. zákon č. 117/1995Sb., o státní sociální podpoře
c. zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Otázka 58
Podle Durkheima převládá v moderních společnostech:
a. funkční typ solidarity
b. mechanický typ solidarity
c. organický typ solidarity
Otázka 59
Xenofobie:
a. není předmětem právních úprav
b. je předmětem právních úprav
c. není spojena s heterostereotypy ani s autostereotypy
Otázka 60
U které níže uvedené dávky státní sociální podpory se netestuje příjem?
a. přídavek na dítě
b. příspěvek na bydlení
c. rodičovský příspěvek

