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01. Morálka
a) nemá individuální dimenzi, je bytostně sociální.
b) je v konkrétní společnosti neměnná v čase.
c) je systémem předpokladů o tom, co je společensky žádoucí.
d) je systém regulativů lidského jednání.
e) je popsána v legislativních předpisech.
02. Zdrojem krize sociálního státu NENÍ
a) neefektivnost a neúčinnost byrokracie.
b) krize vzdělanosti.
c) krize hodnot.
d) ekonomická krize.
e) demografická krize.
03. Deontika je etickou teorií, jejíž podstatou je
a) nauka o nezamýšlených důsledcích lidského činění.
b) nauka o povinnostech.
c) nauka o příležitostech.
d) nauka o přirozeném vývoji.
e) nauka o účelnosti lidského jednání.
04. Klasickým představitelem utilitarismu je
a) Carl Gilligan.
b) Immanuel Kant.
c) Jeremy Bentham.
d) Paulo Freire.
e) Platón.
05. Mezi principy, kterými se má řídit sociální pracovník při práci s individuálním klientem, Felix
Biestek NEŘADÍ
a) vyjadřování pocitů.
b) sebeurčení.
c) individualizaci.
d) hodnotící postoj.
e) empatii.
06. Při defenzivní praxi sociální práce se sociální pracovník řídí
a) zakázkou klienta.
b) svým morálním přesvědčením.
c) svou intuicí.
d) společenskou zakázkou.
e) předpisy a zákonem.
07. Eriksonovské provázení klienta vychází z předpokladu, že
a) vzdělání sociálního pracovníka je garancí správného směru sociální terapie.
b) vše potřebné ke změně je obsaženo v klientovi.
c) společnost zavazuje své členy neopominutelnými základními pravidly.
d) intuice sociálního pracovníka má při práci s klientem sílu korigovat rigidní profesní předpisy.
e) existuje univerzální spravedlnost.
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08. Pojem metakognice označuje
a) přemýšlení o tělesnosti.
b) regulace proudu myšlenek.
c) přemýšlení o přemýšlení.
d) popis proudu myšlenek.
e) přemýšlení o emocích.
09. Mezi vnější spouštěče krize NEPATŘÍ
a) ztráta objektu.
b) volba mezi dvěma pozitivními možnostmi.
c) volba mezi dvěma negativními možnostmi.
d) nutnost adaptace subjektu na vlastní vývoj.
e) kvalitativní nebo kvantitativní změna.
10. Latentní krize je taková, která
a) vyplývá z předem očekávaných změn.
b) pramení z psychických poruch nositele.
c) není uvědomována, nositel si ji nepřipouští.
d) je spojena s kolizemi mezi nejbližšími osobami a jejich dopady.
e) je spojena s extrémními traumaty.
11. Pasivní reakce na stres bývá také označována jako reakce
a) studeného čela nebo studeného potu.
b) Lazarova obratu.
c) „mrtvý brouk“.
d) „Lotova žena“.
e) Gándhího principu.
12. Za průkopníka/průkopnici v oblasti krizové intervence je považován/a
a) Eric Berne.
b) Carl Jung.
c) Erik Lindemann.
d) Florence Hollisová.
e) Octavia Hillová.
13. Mediace je
a) technika komunitního plánování.
b) strategie rozvoje sociálních služeb v regionu.
c) metoda relaxace.
d) alternativní trest dle trestního zákoníku.
e) alternativní metoda pro řešení sporů.
14. Vznik svépomocných skupin datujeme k roku 1935, kdy
a) vznikly první svépomocné skupinky v tzv. třídách chudých v ghettech velkých amerických měst.
b) došlo k prolomení odporu obce psychiatrů k plánované reformě psychiatrické péče, která
s využitím svépomocných aktivit počítala.
c) bylo vědecky doloženo, že svépomocná podpora nese individuální terapeutické efekty.
d) bylo svépomocné hnutí akceptováno světovou federací sociálních pracovníků jako efektivní
nástroj změny.
e) byla založeno dosud největší svépomocné hnutí Anonymních alkoholiků.
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15. Na počátku novodobého systematického zájmu o rodinu stojí
a) existenciální analýza Viktora Frankla.
b) humanistický přístup Carla Rogerse.
c) analýza her Erica Berneho.
d) psychosociální přístup Florence Hollisové.
e) psychoanalýza Sigmunda Freuda.
16. Mezi mezosociální systémy se NEŘADÍ
a) mateřská škola.
b) základní škola.
c) obec.
d) sousedství.
e) zájmové kroužky a skupiny.
17. Mezi typy osobnosti sociálně deprivovaného dítěte NEPATŘÍ
a) typ náhradního uspokojení.
b) typ PAS regresivní.
c) typ sociálně hyperaktivní.
d) typ sociálně hypoaktivní.
e) typ sociálně provokativní.
18. Vznik komunitní sociální práce spojujeme
a) se zánikem nevolnictví a vznikem kapitalistického hospodářství.
b) s důsledky procesu industrializace a urbanizace.
c) s meziválečnou nejistotou a důsledky velké hospodářské krize.
d) s počátky budování sociálního státu po druhé světové válce.
e) s vrcholem rozvoje sociálního státu ve „zlatých“ šedesátých letech 20. století.
19. Katastrofa ohrožuje
a) více než dvacet pět osob.
b) více než 50 osob.
c) nejméně 100 osob.
d) nejméně desetinu lokální populace.
e) nejméně čtvrtinu lokální populace.
20. Somatizace znamená, že
a) vyjádřené emoce lze pozorovat i na tělesné schránce jejich nositele.
b) sociální práce se prolíná v rámci interdisciplinárního vývoje s fyziologií a somatologií.
c) nevyjádřené emoce se projevují jako bolesti či tělesné obtíže.
d) dochází k pozorovatelnému tělesnému vývoji člověka v době jeho nemoci.
e) dochází k pozorovatelnému tělesnému vývoji člověka v době dospívání a stárnutí.
21. Pojem bálintovské skupiny se spojuje nejspíše
a) s managementem a řízením lidských zdrojů v sociální práci.
b) s prací s lidmi ohroženými sociálním vyloučením.
c) s prací s obětmi a svědky domácího násilí.
d) se strategiemi atestací ve vzdělávacím procesu.
e) se supervizí.
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22. Základní metodou logoterapie je
a) aristotelovská konfrontace.
b) dialektická otázka.
c) emoční souznění.
d) sokratovský dialog.
e) strukturované dotazování.
23. Breakwell a Rowelt formulovali
a) ekologický model sociální práce.
b) systemicky antiopresivní model sociální práce.
c) feministicko radikální model sociální práce.
d) sociálněpsychologický model sociální práce.
e) facilitující model sociální práce.
24. Život člověka jako divadelní představení analyzoval
a) Homér.
b) J. J. Rousseau.
c) S. Freud.
d) T. G. Masaryk.
e) E. Goffman.
25. Pojem ratifikace označuje
a) pozastavení platnosti.
b) zhodnocení míry využití.
c) nabytí právní moci rozhodnutí nebo rozsudku.
d) rozložení politických sil.
e) schválení parlamentem.
26. Pojmem dospělá úroveň nazírání na svět operuje
a) neurolingvistické programování.
b) psychoanalýza.
c) sociobiologie.
d) systemický přístup.
e) transakční analýza.
27. Metakomplementární vztah má nejblíže ke vztahu
a) symetrickému.
b) nekritickému.
c) nepřátelskému.
d) podřízenému.
e) dislokovanému.
28. Albert Bandura je jedním z představitelů
a) dynamických konceptů.
b) kognitivně behaviorálních přístupů.
c) existenciálních přístupů.
d) systemických přístupů.
e) radikálních antiopresivních přístupů.
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29. Snahou využívat více teoretických modelů současně je charakteristický
a) paliativní přístup v sociální práci.
b) eklektický přístup v sociální práci.
c) dialektický přístup v sociální práci.
d) existenciální přístup v sociální práci.
e) psychosociální přístup v sociální práci.
30. Proces trvalého relativního nebo absolutního chudnutí společnosti nebo její části nazývá
sociologie pojmem
a) stigmatizace.
b) politizace.
c) pauperizace.
d) kredencializmus.
e) diskriminace.
31. Pravidlo, že stát zasahuje teprve tam, kde samosprávné obce a kraje nemohou uspokojit sociální
potřeby člověka, nazýváme principem
a) subsidiarity.
b) solidarity.
c) persuaze.
d) participace.
e) diskrepance.
32. Sídlem Nejvyššího správního soudu České republiky je
a) Praha.
b) Ostrava.
c) Olomouc.
d) Hradec Králové.
e) Brno.
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. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 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) soud.
e) úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí.
35. O poskytnutí příspěvku na mobilitu rozhoduje v první instanci
a) krajský úřad.
b) obecní úřad obce s rozšířenou působností.
c) okresní správa sociálního zabezpečení.
d) úřad práce.
e) zaměstnavatel osoby se zdravotním postižením.
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36. Generální kolektivní smlouvu vyjednávají každoročně
a) zaměstnanci, zaměstnavatelé a finanční úřady.
b) zaměstnanci, zaměstnavatelé a Česká správa sociálního zabezpečení.
c) zaměstnanci, svazy podnikatelů a úřady práce.
d) odbory, zaměstnavatelské svazy a vláda.
e) odbory, vláda a reprezentanti Evropské Unie.
37. Průměrná měsíční mzda činila na konci roku 2018 v České republice přibližně
a) 24 tisíc korun.
b) 28 tisíc korun.
c) 30 tisíc korun.
d) 34 tisíc korun.
e) 38 tisíc korun.
38. Mezi dávky státní sociální podpory NEPATŘÍ
a) porodné.
b) přídavek na dítě.
c) rodičovský příspěvek.
d) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.
e) pohřebné.
39. Dávkami pomoci v hmotné nouzi jsou
a) nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství.
b) příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc.
c) příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na kompenzační pomůcky.
d) porodné, pohřebné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě.
e) podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci.
40. Intervenční centra
a) jsou zřízena v každém okresním městě.
b) jsou zřizována Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.
c) poskytují sociální služby obětem domácího násilí.
d) poskytují sociální služby osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby.
e) poskytují sociální služby migrantům a azylantům.
41. Pro invalidní důchody v současné České republice platí, že
a) invalidní důchody nepodléhají exekuci.
b) invalidní důchody vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení.
c) nárok na invalidní důchod má každá osoba, která je invalidní.
d) nárok na invalidní důchod vylučuje souběžnou výdělečnou činnost.
e) sociální události, na kterou invalidní důchod reaguje, je vážné onemocnění nebo úraz.
42. Pro dávku otcovské poporodní péče 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 péče o dítě mladší 6 týdnů věku.
e) nárok na ni má pouze rodič, který je zákonným zástupcem nezaopatřeného dítěte.
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43. Výkon obecně prospěšných prací je nástrojem
a) podpory rehabilitace osob se zdravotním postižením.
b) politiky zaměstnanosti.
c) systému pomoci v hmotné nouzi.
d) trestní politiky.
e) integrace migrantů a cizinců do většinové společnosti.
44. Rodič, který je na rodičovské dovolené a pečuje tak o dítě mladší tří let,
a) si může přivydělávat pouze do výše trojnásobku existenčního minima.
b) si může přivydělávat pouze do výše dvojnásobku životního minima pro jednotlivce.
c) si může přivydělávat pouze do výše jeden a půl násobku minimální mzdy.
d) si může přivydělávat pouze do výše poloviny průměrné mzdy.
e) si může neomezeně přivydělávat.
45. Úřad práce NEVYPLÁCÍ
a) dávky pěstounské péče.
b) starobní a invalidní důchody.
c) příspěvek na péči.
d) podporu v nezaměstnanosti.
e) příspěvek na mobilitu.
46. Mezi nástroje používané úřady práce v rámci politiky zaměstnanosti NEPATŘÍ
a) investiční pobídky.
b) kontrola výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu.
c) profesní poradenství.
d) rekvalifikace.
e) podpora vzniku pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.
47. Okresní správa sociálního zabezpečení vyplácí nemocenské dávky
a) od 4. dne nemoci práce neschopného.
b) od 8. dne nemoci práce neschopného.
c) od 15. dne nemoci práce neschopného.
d) od 22. dne nemoci práce neschopného.
e) od 29. dne nemoci práce neschopného.
48. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů je poskytována
dávka
a) příspěvek na dietní stravování.
b) příspěvek na mobilitu.
c) příspěvek na pracovní rehabilitaci osob se zdravotním postižením.
d) příspěvek na péči.
e) příspěvek na speciální úpravu motorového vozidla.
49. Dávka porodné je v současné době ve své výši odstupňována podle
a) míry ekonomické aktivity matky v době před porodem.
b) pořadí narození dítěte.
c) počtu dětí v rodině (domácnosti).
d) výše příjmu společně posuzovaných osob.
e) zdravotního stavu dítěte.
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50. Sociálně-právní ochrana dětí se poskytuje
a) dětem ve věku 0 – 15 let.
b) dětem ve věku 0 – 18 let.
c) nezaopatřeným dětem ve věku 0 – 26 let.
d) občanům České republiky ve věku 0 – 26 let.
e) osobám nesvéprávným bez věkového omezení.
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