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Subdeprivace je 
a. jev, který vzniká na základě dlouhodobého psychického týrání dítěte 
b. jev, který se v současných sociokulturních podmínkách vyskytuje ojediněle na základě 

snižování počtu dětí v rodinách 
c. jev, který se v současných sociokulturních podmínkách vyskytuje častěji než deprivace a 

je hůře identifikovatelný 
d. jev, který se v současných sociokulturních podmínkách vůbec nevyskytuje 
 
Soubor vlastností, které člověk získává v okamžiku početí  
a. genotyp 
b. fenotyp 
c. genofond  
d. genom 
 
Vyberte nejvíce odpovídající tvrzení: mnohoproblémová rodina je rodina, která 
a. má více než jeden problém, který si členové dobře uvědomují, ale nechtějí jej řešit 
b. má více než jeden problém, který si členové rodiny často neuvědomují a nejsou schopni 

jej řešit ani vyhledat pomoc 
c. má více než jeden problém, který si členové rodiny přináší ze své orientační rodiny a 

proto, tyto problémy nelze řešit 
d. má více než jeden problém, který si členové rodiny dobře uvědomují, ale neumí jej řešit 
 
Prokreační rodina je rodina 
a. do které se člověk rodí 
b. která dítěti není dostatečným zdrojem jistoty a bezpečí 
c. kterou jedinec zakládá jako dospělý 
d. která dítěti je dostatečným zdrojem jistoty a bezpečí 
 
Za zakladatele praktické sociální pedagogiky je považován 
a. J. H. Pestalozzi 
b. G. A. Lindner 
c. A. Diesterweg 
d. J. A. Komenský 
 
Syndrom zavrženého (odcizeného) rodiče 
a. je legitimní a oficiální součástí psychického týrání (tedy syndromu CAN) 
b. je uveden v MKN 10 jako syndrom PAS 
c. není odborníky považován za součást psychického týrání 
d. některými odborníky je považován za psychické týrání, ale není uveden v MKN 10 
 
Dětský domov se školou je v ČR zaměřen především na 
a. resocializaci adolescentů 
b. reedukaci dětí 
c. výkon trestu odnětí svobody mladistvých 
d. preventivní činnost sociálně patologických jevů 



 
Vznik agresivního jednání podporuje 
a. onemocnění dítěte v prenatálním období 
b. frustrace v ranném dětství 
c. nedostatek testosteronu 
d. nedostatek pohybu 
 
Sociální role je 
a. chování celé společnosti  
b. místo na společenském žebříku 
c. role určená sociálně slabším 
d. chování jedince v soc. pozici 
 
Výchova je 
a. autonomní ve vztahu k socializaci 
b. intencionální součástí socializace 
c. totožná se socializací 
d. funkcionální součástí socializace 
 
Zařízením pro výkon ústavní a ochranné výchovy není 
a. Klokánek 
b. diagnostický ústav 
c. dětský domov se školou 
d. výchovný ústav 
 
Za terapii zaměřenou na člověka je považována 
a. Jungovská terapie 
b. Gestapy terapie 
c. Rogersovská terapie 
d. Adlerovská terapie 
 
Výraz abusus nebo abuzus se vztahuje k/ke 
a. konzumu drog  
b. projevům násilí 
c. socializaci 
d. potírání násilí 
 
Ostrakismus je 
a. hlasování 
b. vyloučení člena ze skupiny 
c. skandalizace 
d. veřejná potupa 
 
Míra inteligence se udává ukazatelem, jehož zkratka zní 
a. EQ 
b. IQ 
c. MI 
d. INT 


