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01. Morálka
a) je systém regulativů lidského jednání.
b) je v konkrétní společnosti neměnná v čase.
c) je popsána v legislativních předpisech.
d) je systémem předpokladů o tom, co je společensky žádoucí.
e) nemá individuální dimenzi, je bytostně sociální.
02. Zdrojem krize sociálního státu NENÍ
a) ekonomická krize.
b) demografická krize.
c) krize hodnot.
d) krize vzdělanosti.
e) neefektivnost a neúčinnost byrokracie.
03. Deontika je etickou teorií, jejíž podstatou je
a) nauka o povinnostech.
b) nauka o příležitostech.
c) nauka o přirozeném vývoji.
d) nauka o nezamýšlených důsledcích lidského činění.
e) nauka o účelnosti lidského jednání.
04. Klasickým představitelem utilitarismu je
a) Platón.
b) Immanuel Kant.
c) Jeremy Bentham.
d) Paulo Freire.
e) Carl Gilligan.
05. Mezi principy, kterými se má řídit sociální pracovník při práci s individuálním klientem, Felix
Biestek NEŘADÍ
a) individualizaci.
b) vyjadřování pocitů.
c) empatii.
d) sebeurčení.
e) hodnotící postoj.
06. Při defenzivní praxi sociální práce se sociální pracovník řídí
a) předpisy a zákonem.
b) svým morálním přesvědčením.
c) zakázkou klienta.
d) společenskou zakázkou.
e) svou intuicí.
07. Eriksonovské provázení klienta vychází z předpokladu, že
a) společnost zavazuje své členy neopominutelnými základními pravidly.
b) vše potřebné ke změně je obsaženo v klientovi.
c) existuje univerzální spravedlnost.
d) vzdělání sociálního pracovníka je garancí správného směru sociální terapie.
e) intuice sociálního pracovníka má při práci s klientem sílu korigovat rigidní profesní předpisy.
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08. Pojem metakognice označuje
a) přemýšlení o přemýšlení.
b) strategie rozvoje intuice.
c) popis proudu myšlenek.
d) hodnocení proudu myšlenek.
e) konfrontaci myšlenek s emocemi.
09. Mezi vnější spouštěče krize NEPATŘÍ
a) ztráta objektu.
b) volba mezi dvěma pozitivními možnostmi.
c) volba mezi dvěma negativními možnostmi.
d) kvalitativní nebo kvantitativní změna.
e) nutnost adaptace subjektu na vlastní vývoj.
10. Latentní krize je taková, která
a) pramení z psychických poruch nositele.
b) je spojena s procesem adaptace na život v pobytovém zařízení.
c) vyplývá z předem očekávaných změn.
d) je spojena s extrémními traumaty.
e) není uvědomována, nositel si ji nepřipouští.
11. Pasivní reakce na stres bývá také označována jako reakce
a) „mrtvý brouk“.
b) Lotovy ženy.
c) Lazarova obratu.
d) Gándhího principu.
e) „studené čelo“.
12. Za průkopníka/průkopnici v oblasti krizové intervence je považován/a
a) Carl Rogers.
b) Erik Lindemann.
c) Florence Hollisová.
d) Octavia Hillová.
e) Erik Erikson.
13. Mediace je
a) strategie rozvoje sociálních služeb v regionu.
b) technika komunitního plánování.
c) alternativní metoda řešení sporů.
d) alternativní trest dle trestního zákoníku.
e) metoda relaxace.
14. Vznik svépomocných skupin datujeme rokem 1935, kdy
a) bylo svépomocné hnutí akceptováno světovou federací sociálních pracovníků jako efektivní
nástroj sociální změny.
b) bylo vědecky doloženo, že svépomocná podpora nese individuální terapeutické efekty.
c) byla založeno dosud největší svépomocné hnutí Anonymních alkoholiků.
d) vznikly první svépomocné skupinky v tzv. třídách chudých v ghettech velkých amerických měst.
e) došlo k prolomení odporu obce psychiatrů k plánované reformě psychiatrické péče, která
s využitím svépomocných aktivit počítala.
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15. Na počátku novodobého systematického zájmu o rodinu stojí
a) medicínský přístup Mary Richmondové.
b) psychoanalýza Sigmunda Freuda.
c) humanistický přístup Carla Rogerse.
d) komunikační teorie Gregory Batesona.
e) existenciální analýza Viktora Frankla.
16. Mezi mezosociální systémy se NEŘADÍ
a) mateřská škola.
b) základní škola.
c) zájmové kroužky a skupiny.
d) sousedství.
e) obec.
17. Mezi typy osobnosti sociálně deprivovaného dítěte NEPATŘÍ
a) typ sociálně hypoaktivní.
b) typ sociálně hyperaktivní.
c) typ sociálně provokativní.
d) typ náhradního uspokojení.
e) typ ADHD agresivní.
18. Pro videotrénink interakcí je charakteristické
a) výrazné zaměření na genezi příčin aktuálního problému.
b) zaměření na práci s jednotlivcem, který vykazuje problémové chování.
c) zaměření na orientaci jedince v „džungli“ post/moderního světa.
d) zaměření na horizont „tady a teď“.
e) zaměření na budoucnost a plánování.
19. Hromadné neštěstí omezené ohrožuje
a) nejvíce pět osob.
b) nejvíce deset osob, z toho nejméně jednu závažně.
c) nejvíce deset osob, z toho nejméně polovinu závažně.
d) deset až dvacet pět osob.
e) deset až padesát osob.
20. Somatizace znamená, že
a) dochází k pozorovatelnému tělesnému vývoji člověka v době dospívání.
b) dochází k pozorovatelnému tělesnému vývoji člověka vlivem stárnutí.
c) nevyjádřené emoce se projevují jako bolesti či tělesné obtíže.
d) vyjádřené emoce lze pozorovat i na tělesné schránce jejich nositele.
e) sociální práce se prolíná v rámci interdisciplinárního vývoje s fyziologií a somatologií.
21. Pojem bálintovské skupiny se spojuje nejspíše
a) se supervizí.
b) se strategiemi atestací ve vzdělávacím procesu.
c) s prací s obětmi a svědky domácího násilí.
d) s prací s lidmi ohroženými sociálním vyloučením.
e) s managementem a řízením lidských zdrojů v sociální práci.
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22. Základní metodou logoterapie je
a) aristotelovská konfrontace.
b) dialektická otázka.
c) konstruktivní dotazování.
d) sokratovský dialog.
e) řízená relaxace.
23. Metakomunikace je komunikací o
a) teoriích.
b) praktických zkušenostech.
c) konfliktu.
d) komunikaci.
e) mentalitě.
24. Pojem absurdita života je spojen se jménem
a) Sartre.
b) Frankl.
c) Freud.
d) Aristoteles.
e) Marx.
25. Pojem ratifikace označuje
a) schválení parlamentem.
b) označení míry využití.
c) rozložení politických sil.
d) oddálení platnosti.
e) označení rozhodnutí nebo rozsudku dokladem o nabytí právní moci.
26. Pojem probuzené uvědomění je ústředním pojmem
a) hnutí lesních školek.
b) pedagogiky osvobození.
c) socialistické pedagogiky.
d) speciální pedagogiky.
e) volnočasové pedagogiky.
27. Metakomplementární vztah má nejblíže ke vztahu
a) hostilnímu.
b) atavistickému.
c) symetrickému.
d) asymetrické eskalace.
e) nekritického zbožštění.
28. Sociálněpsychologický model sociální práce formulovali
a) Breakwell a Rowelt.
b) Freud a Jung.
c) Matějček a Langmeier.
d) Prokop a Prokopová.
e) Rogers a Glasser.
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29. Snahou využívat více teoretických modelů současně je charakteristický
a) absurdistní přístup v sociální práci.
b) eklektický přístup v sociální práci.
c) dialektický přístup v sociální práci.
d) balastní přístup v sociální práci.
e) paliativní přístup v sociální práci.
30. Proces trvalého relativního nebo absolutního chudnutí společnosti nebo její části nazývá
sociologie pojmem
a) pauperizace.
b) diskriminace.
c) kredencializmus.
d) apolitizace.
e) modernizace.
31. Pojem dvojná vazba označuje situaci, kdy
a) se nedaří navázat vztah sociálního pracovníka ke klientovi.
b) oběť domácího násilí přes vědomí nebezpečí nedokáže násilníka opustit.
c) neverbální sdělení popírá sdělení verbální.
d) dítě v pubertě rodiče souběžně miluje i nenávidí.
e) dítě rozvíjí své vztahy i k jiným osobám než k osobě mateřské.
32. Sídlem Nejvyššího správního soudu České republiky je
a) Praha.
b) Brno.
c) Olomouc.
d) Ostrava.
e) Hradec Králové.
33. Mezi zákony platné k dnešnímu dni v České republice NEPATŘÍ
a) z. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
b) z. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
c) z. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
d) z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
e) z. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
34. O osvojení dítěte rozhoduje
a) orgán sociálně-právní ochrany dětí.
b) příslušný odbor místně příslušného krajského úřadu.
c) sociální pracovník místně příslušného úřadu práce.
d) úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí.
e) soud.
35. O poskytnutí příspěvku na mobilitu rozhoduje v první instanci
a) zaměstnavatel osoby se zdravotním postižením.
b) okresní správa sociálního zabezpečení.
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností.
d) krajský úřad.
e) úřad práce.
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36. Generální kolektivní smlouvu vyjednávají každoročně
a) odbory, vláda a reprezentanti Evropské Unie.
b) odbory, zaměstnavatelské svazy a vláda.
c) zaměstnanci, svazy podnikatelů a úřady práce.
d) zaměstnanci, zaměstnavatelé a Česká správa sociálního zabezpečení.
e) zaměstnanci, zaměstnavatelé a finanční úřady.
37. Průměrná měsíční mzda činila na konci roku 2018 v České republice přibližně
a) 20 tisíc korun.
b) 24 tisíc korun.
c) 28 tisíc korun.
d) 30 tisíc korun.
e) 34 tisíc korun.
38. Mezi dávky státní sociální podpory NEPATŘÍ
a) porodné.
b) přídavek na dítě.
c) rodičovský příspěvek.
d) dávka otcovské poporodní péče.
e) pohřebné.
39. Dávkami pomoci v hmotné nouzi jsou
a) příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc.
b) porodné, pohřebné, přídavek na dítě.
c) příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na kompenzační pomůcky.
d) regulační poplatek, doplatek na léky.
e) podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci.
40. Intervenční centra
a) poskytují sociální služby sociálně vyloučeným osobám.
b) poskytují sociální služby obětem domácího násilí.
c) jsou zřízena v každém okresním městě.
d) poskytují sociální služby osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby.
e) jsou zřizována Ministerstvem spravedlnosti České republiky.
41. Pro invalidní důchody v současné České republice platí, že
a) nárok na invalidní důchod má každá osoba, která je invalidní.
b) rozlišujeme invalidní důchody pro dva stupně invalidity (plný a částečný invalidní důchod).
c) invalidní důchody vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení.
d) sociální události, na kterou invalidní důchod reaguje, je vážné onemocnění nebo úraz.
e) invalidní důchody nemohou podléhat exekuci.
42. Pro dávku ošetřovné platí, že
a) je to dávka nemocenského pojištění.
b) je to dávka zdravotního pojištění.
c) je vyplácena úřadem práce.
d) nárok na ni vzniká pouze v případě ošetřování nemocné osoby mladší 10 let.
e) nárok na ni má pouze rodič, který je zákonným zástupcem nezaopatřeného dítěte.
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43. Výkon veřejně prospěšných prací je nástrojem
a) politiky zaměstnanosti.
b) trestní politiky.
c) systému pomoci v hmotné nouzi.
d) rehabilitace osob se zdravotním postižením.
e) vzdělávací politiky v sociálně vyloučených lokalitách.
44. Rodič, který je na rodičovské dovolené a pečuje tak o dítě mladší čtyř let,
a) si může přivydělávat pouze do výše existenčního minima.
b) si může přivydělávat pouze do výše životního minima pro jednotlivce.
c) si může přivydělávat pouze do výše minimální mzdy.
d) si může přivydělávat pouze do výše poloviny průměrné mzdy.
e) si může neomezeně přivydělávat.
45. Úřad práce NEVYPLÁCÍ
a) dávky státní sociální podpory.
b) dávku poporodní otcovské péče.
c) příspěvek na péči.
d) podporu v nezaměstnanosti.
e) dávky pomoci v hmotné nouzi.
46. Mezi nástroje používané úřady práce v rámci politiky zaměstnanosti NEPATŘÍ
a) investiční pobídky.
b) raná péče.
c) profesní poradenství.
d) rekvalifikace.
e) podpora vzniku pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.
47. Dávka pohřebné ze systému státní sociální podpory náleží osobě, která vypravila pohřeb
a) jakékoli osobě, která v době úmrtí měla trvalý pobyt na území ČR.
b) společně posuzované osobě podle zákona o pomoci v hmotné nouzi.
c) osobě blízké podle občanského zákoníku.
d) nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte.
e) osobě, ke které měla vyživovací povinnost podle občanského zákoníku.
48. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů je poskytována
dávka
a) příspěvek na mobilitu.
b) příspěvek na osobní asistenci.
c) příspěvek na ošetřovatelské služby.
d) příspěvek na péči.
e) příspěvek na speciální úpravu motorového vozidla.
49. Z nemocenského pojištění NENÍ poskytována dávka
a) nemocenské.
b) dlouhodobé ošetřovné.
c) peněžitá pomoc v mateřství.
d) příspěvek na péči.
e) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.
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50. Výkon trestu domácího vězení kontroluje
a) krajský úřad.
b) Ministerstvo vnitra České republiky.
c) Policie ČR a pověřená pracoviště obecní či městské policie.
d) Probační a mediační služba České republiky.
e) úřad práce.
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