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01. Případová práce s klientem bývá označována také pojmem
a) case control.
b) case help.
c) case management.
d) event management.
e) subject instance control.
02. Etika je
a) teorií lidské přirozenosti.
b) teorií morálky.
c) teorií vycházející z náboženské praxe.
d) empirickým vyjádřením víry v dobro.
e) empirickou nástavbou morálky.
03. Mezi etické teorie NEPATŘÍ
a) teorie přirozeného zákona.
b) deontika.
c) utilitarismus.
d) antiopresivní teorie.
e) konceptualismus.
04. Utilitarismus předpokládá, že každé dění v realitě (včetně lidského jednání) je určeno
a) povinnostmi zadanými ze strany formálních autorit.
b) dosažitelnými možnostmi.
c) přirozeností danou od Boha.
d) fyzikálními zákony.
e) nějakým účelem.
05. Klasickým představitelem deontiky (deontologie) je
a) Platón.
b) Immanuel Kant.
c) John Stuart Mill.
d) Paulo Freire.
e) Carl Gilligan.
06. Etický kodex sociálních pracovníků ČR
a) je přílohou zákona o sociálních službách.
b) zavazuje svým zněním pouze sociální pracovníky, kteří se s ním ztotožnili a stvrdili to svým
podpisem.
c) se odvozuje od závazné normy EU, která byla v ČR implementována Komorou sociálních
pracovníků.
d) neexistuje, teprve čeká na svůj vznik.
e) vydala Společnost sociálních pracovníků v roce 1995.
07. Opakem defenzivní praxe sociální práce je praxe
a) ofenzivní.
b) kompromisní.
c) reflexivní.
d) systematická.
e) antiopresivní.
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08. Rogersovský rozhovor v pomáhajících profesích je charakteristický
a) přesně formulovanou metodikou práce.
b) nedirektivností.
c) direktivností v indikovaných případech.
d) souladem s organizační kulturou pomáhající organizace.
e) mocenskou převahou sociálního pracovníka, která by ale měla být využita ve prospěch
oslabeného klienta.
09. Katarze zprostředkovaná vymluvením je tím účinnější, čím
a) větší časový prostor dostal klient k vymluvení.
b) lehčí bylo trauma, které klient prodělal.
c) starší je traumatický zážitek.
d) čerstvější je traumatický zážitek.
e) více lidí bylo účastno na traumatickém zážitku.
10. Tranzitorní krize je krizí pramenící z
a) probíhajících hormonálních změn spojených zejména s pubertou, těhotenstvím a přechodem
(klimakteriem).
b) probíhající adaptace na život v pobytovém zařízení.
c) očekávaných změn.
d) náhlých, nečekaných traumat.
e) psychického onemocnění nositele.
11. Aktivní reakce na stres bývá také označována jako reakce
a) „stůj nebo bojuj“.
b) „uteč nebo bojuj“.
c) „nevzdávej se bez boje“.
d) „spolehni se na instinkt“.
e) „nečekej a uteč“.
12. Mezi svépomocné postupy napomáhající tzv. „přeorientování“ jedince v krizi NEŘADÍME
a) zaměření na náhradní aktivitu.
b) snahu něco změnit.
c) tendence k nadužívání psychoaktivních látek.
d) tendence vyhledávat magické praktiky vedoucí ke změně.
e) spolupráci s krizovým interventem.
13. Projevem vývojové regrese u klienta procházejícího krizí může být
a) vyhledávání očního kontaktu.
b) vyhledávání fyzického kontaktu.
c) úporná snaha o sebeprezentaci.
d) odhodlání vše bez pomoci zvládnout.
e) nepřátelství k pomáhajícímu pracovníkovi.
14. Pojmem parataxická distorze označujeme
a) zkreslené vnímání druhých.
b) zvrat v dosud stabilním vztahu.
c) kolizi v komunikaci klientů účastných na skupinové práci.
d) nekorektní chování sociálního pracovníka ke klientovi ve smyslu jeho zahanbování.
e) „slepou uličku“ procesu individuální sociální práce s nedobrovolným klientem.
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15. Pro streetwork je nejcharakterističtější
a) práce pod otevřeným nebem.
b) práce s lidmi závislými na psychoaktivních látkách.
c) práce s lidmi bez domova.
d) jeho vyhledávací funkce.
e) jeho osvětová a kontrolní funkce.
16. Syndrom CAN označuje syndrom
a) oběti a svědka domácího násilí.
b) týraného seniora.
c) postabortivní.
d) týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte.
e) vyhoření pomáhajícího pracovníka.
17. Pojmem attachment označujeme
a) citové pouto novorozence k pečující osobě.
b) mentální vazbu dítěte na kulturu jeho rodiny.
c) mentální vazbu člověka na jeho etnikum a kulturu.
d) emoční vazbu člověka k domovu.
e) vazbu člověka ke kultuře sociální vrstvy, ze které vzešel.
18. Videotrénink interakcí vzniknul
a) po druhé světové válce v USA.
b) v šedesátých letech 20. století ve Velké Británii.
c) v sedmdesátých letech 20. století v Německu.
d) v osmdesátých letech 20. století v Nizozemí.
e) po roce 2000 ve Francii.
19. Mezi projevy akutní reakce na stres zahrnujeme takové, které pozorujeme u zasažených osob
a) přibližně 3 až 6 hodin po dopadu zátěže.
b) přibližně 12 až 24 hodin po dopadu zátěže.
c) přibližně 2 až 3 dny po dopadu zátěže.
d) přibližně týden po dopadu zátěže.
e) přibližně 7 až 10 dní po dopadu zátěže.
20. Mezi znaky organizací, které fungují na komunitní bázi, NEPATŘÍ
a) dostupnost.
b) bezbariérovost.
c) důraz na prevenci problémů.
d) přizpůsobivost novým podmínkám.
e) důraz na společenskou angažovanost ke změně.
21. Který z úkolů NENÍ součástí modelu pomoci v situaci katastrofy označovaného zkratkou
IMPRESS?
a) Immediacy – bezodkladně
b) Proximity – v dosahu
c) Expectancy – s očekávanými kompetencemi
d) Security – bezpečně
e) Solidarity – solidárně
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22. Viktor Frankl pracoval ve své existenciální analýze a logoterapii s pojmem
a) frustrační tolerance.
b) vůle ke smyslu.
c) zoogenní neuróza.
d) totalitarismus a totemismus.
e) attachment.
23. Přístup orientovaný na úkoly se snaží ovlivňovat problémy na úrovni
a) individuální.
b) formálních sociálních skupin.
c) neformálních sociálních skupin.
d) komunitní.
e) celospolečenské, případně globální.
24. Jean-Paul Sartre pracoval s pojmem
a) absurdita života.
b) smysl bytí.
c) obranný mechanismus.
d) nihilistické ambice.
e) podvědomá touha.
25. Pro obec platí, že
a) musí mít minimálně 50 obyvatel.
b) musí mít minimálně pět čísel popisných.
c) není veřejnoprávní korporací.
d) je nejmenší samosprávnou jednotkou státu.
e) uděluje státní občanství.
26. Etiketizace pravděpodobnost deviantního chování jedince
a) blokuje.
b) brzdí.
c) neovlivňuje.
d) snižuje.
e) zvyšuje.
27. Pojmem dětská úroveň nazírání na svět operuje
a) transakční analýza.
b) systemický přístup.
c) existenciální psychoterapie.
d) psychoanalýza.
e) neurolingvistické programování.
28. Erving Goffman analyzoval život člověka jako
a) analogii života skupinového hmyzu.
b) divadelní představení.
c) analogii sportovního utkání.
d) výstup kulturně antropologických procesů.
e) analogii válečného konfliktu.
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29. Albert Bandura je jedním z představitelů
a) systemických přístupů.
b) radikálních feministických přístupů.
c) kognitivně behaviorálních přístupů.
d) hlubinných přístupů.
e) integrativních přístupů.
30. Jaký je vztah Carla Rogerse k diagnóze?
a) Odmítá ji.
b) Přenesl koncept diagnózy z medicínských věd do psychoterapie.
c) Toleruje ji v indikovaných případech.
d) Vyžaduje ji v případech, kdy se předpokládá dlouhodobá spolupráce s klientem.
e) Modernizoval ji pro využití v existenciálních přístupech.
31. Klasické podmiňování je postaveno na schématu
a) chování – odměna – posílení chování.
b) moc – kontrola.
c) potřeba – vyhýbavé chování – frustrace.
d) pud jako potřeba – ukojení pudové potřeby.
e) stimul – reakce.
32. Sídlem Nejvyššího soudu České republiky je
a) Praha.
b) Olomouc.
c) Brno.
d) Ostrava.
e) Plzeň.
33. Mezi zákony platné k dnešnímu dni v České republice NEPATŘÍ
a) z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
b) z. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
c) z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
d) z. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
e) z. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
34. O nařízení ústavní výchovy u nezletilých dětí rozhoduje
a) orgán sociálně-právní ochrany dětí.
b) příslušný odbor Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí.
c) soud.
d) v některých specifických případech rodiče nezletilého dítěte.
e) sociální pracovník úřadu práce.
35. Příspěvek na mobilitu je
a) opakující se dávka k podpoře přijetí zaměstnání mimo místo bydliště.
b) jednorázová dávka k podpoře přijetí zaměstnání mimo místo bydliště.
c) opakující se dávka pro osoby se zdravotním postižením.
d) jednorázová dávka pro osoby se zdravotním postižením.
e) nesmysl, taková dávka neexistuje.
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36. Tripartitní vyjednávání o podobě generální kolektivní smlouvy vedou
a) odbory, zaměstnavatelské svazy a vláda.
b) zaměstnanci, zaměstnavatelé a finanční úřady.
c) zaměstnanci, zaměstnavatelé a Česká správa sociálního zabezpečení.
d) zaměstnanci, svazy podnikatelů a živnostenské úřady.
e) odbory, vláda a reprezentanti Evropské Unie.
37. Účast v systému nemocenského pojištění je v současné České republice povinná pro
a) zaměstnance.
b) osoby samostatně výdělečně činné.
c) studenty a osoby evidované jako uchazeči o zaměstnání na úřadu práce.
d) zletilé nezaopatřené děti.
e) seniory, kteří nepobírají starobní důchod.
38. Mezi dávky státní sociální podpory NEPATŘÍ
a) porodné.
b) rodičovský příspěvek.
c) doplatek na bydlení.
d) přídavek na dítě.
e) pohřebné.
39. Dávky pomoci v hmotné nouzi v současné době vyplácí
a) obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem.
b) obecní úřad obce s rozšířenou působností.
c) krajský úřad.
d) okresní správa sociálního zabezpečení.
e) úřad práce.
40. Cílovou skupinou intervenčních center jsou
a) lidé v režimu mezinárodní ochrany.
b) lidé s nařízeným trestem domácího vězení.
c) lidé závislí na pomoci jiné fyzické osoby.
d) lidé závislí na psychoaktivních látkách a jejich rodinní příslušníci.
e) oběti domácího násilí.
41. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů používá pojmy
a) „invalidní důchod plný“ a „invalidní důchod částečný“.
b) „invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně“, „invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně“
a „invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“.
c) „invalidní důchod fakultativní“ a „invalidní důchod obligatorní“.
d) „invalidní důchod standardní“ a „invalidní důchod předčasný“.
e) „invalidní důchod standardní“ a „invalidní důchod po pracovním úrazu“.
42. Dávku otcovské poporodní péče vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení po dobu
maximálně
a) 3 dnů.
b) 7 dnů.
c) 9 dnů.
d) 14 dnů.
e) 21 dnů.
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43. Výkon obecně prospěšných prací je nástrojem
a) politiky zaměstnanosti.
b) trestní politiky.
c) systému pomoci v hmotné nouzi.
d) podpory rehabilitace osob se zdravotním postižením.
e) vzdělávací politiky v sociálně vyloučených lokalitách.
44. Rodičovský příspěvek náleží v současné době při splnění dalších zákonem daných podmínek
ve výši
a) 69 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
b) odpovídající 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře měsíčně.
c) 110 000 Kč ročně.
d) 220 000 Kč.
e) 300 000 Kč.
45. Úřad práce NEVYPLÁCÍ
a) dávky státní sociální podpory.
b) příspěvek na péči.
c) podporu v nezaměstnanosti.
d) dávky pomoci v hmotné nouzi.
e) pozůstalostní důchody.
46. Mezi nástroje používané úřady práce v rámci politiky zaměstnanosti NEPATŘÍ
a) rekvalifikace.
b) profesní poradenství.
c) veřejně prospěšné práce.
d) investiční pobídky.
e) krizová intervence.
47. Dávka porodného je v současné době vyplácena
a) ženě, která porodila první nebo druhé dítě.
b) každé ženě, která porodila.
c) každé ženě, která porodila a byla v době porodu zdravotně pojištěná.
d) každé ženě, která porodila a byla v době porodu nemocensky pojištěná.
e) každé ženě, která se stará o dítě mladší šesti měsíců, které porodila nebo převzala do osobní
péče.
48. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů je poskytována
dávka
a) příspěvek na péči.
b) zvýšení důchodu pro bezmocnost.
c) příspěvek na osobní asistenci.
d) příspěvek na mobilitu.
e) příspěvek na ošetřovatelské služby.
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49. Z důchodového pojištění NENÍ poskytován
a) minimální důchod.
b) vdovský důchod.
c) starobní důchod.
d) sirotčí důchod.
e) invalidní důchod.
50. Příjemcem příspěvku na péči je
a) osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby.
b) fyzická osoba pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby.
c) fyzická nebo právnická osoba pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby.
d) opatrovník nebo zákonný zástupce osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby.
e) osoba invalidní ve druhém a třetím stupni invalidity.
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