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01 Metakomunikace je komunikací o
a) teoriích.
b) praktických zkušenostech.
c) konfliktu.
d) komunikaci.
e) mentalitě.
02 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.
03 Pojem absurdita života je spojen se jménem
a) Sartre.
b) Frankl.
c) Freud.
d) Aristoteles.
e) Marx.
04 Přístup orientovaný na úkoly
a) přejala a svým potřebám přizpůsobila sociální práce z filozofie.
b) přejala a svým potřebám přizpůsobila sociální práce z managementu.
c) přejala a svým potřebám přizpůsobila sociální práce z psychoterapie.
d) vznikl přímo v rámci sociální práce.
e) není v sociální práci pro svou direktivnost využíván.
05 Campanella svou vizi ideálního státu představil v díle
a) Filipika proti moci.
b) Ideální společnost, minimální stát.
c) Sluneční stát.
d) Jak ven z pasti.
e) Utopie neboli Občanské ctnosti.
06 Pro obec platí, že
a) musí mít minimálně 50 obyvatel.
b) musí zaměstnávat na obecním úřadě minimálně jednoho zaměstnance na plný úvazek.
c) není veřejnoprávní korporací.
d) je nejmenší samosprávnou jednotkou státu.
e) uděluje domovské právo.
07 Kongruence podle Carla Rogerse znamená
a) soulad mezi realitou prožívání a postojem vůči ní.
b) pevné zakotvení klienta v systému širší rodiny.
c) kontakt tváří v tvář mezi klientem a sociálním pracovníkem.
d) nedostatečnou míru empatie ze strany sociálního pracovníka.
e) dostatečnou kvalifikaci pro výkon pomáhajících profesí.
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08 Pojem ratifikace označuje
a) označení míry využití nástroje sociální politiky.
b) rozložení politických sil v zastupitelské demokracii.
c) oddálení platnosti zákona nebo jiné právní normy.
d) označení rozsudku dokladem o nabytí právní moci.
e) schválení parlamentem.
09 Probuzené uvědomění je ústředním pojmem
a) ekologického hnutí Green Deal.
b) pedagogiky osvobození.
c) socialistické podoby sociálního státu.
d) terénní akce s humanitárním účelem.
e) volnočasové zážitkové pedagogiky.
10 Pojmem dětská úroveň nazírání na svět operuje
a) neurolingvistické programování.
b) psychoanalýza a další hlubinné přístupy.
c) sociobiologie a biosociologie.
d) systemický přístup v sociální práci.
e) transakční analýza.
11 Tezi, že pozorovatel je vždy součástí procesu pozorování a ovlivňuje jeho výsledky, prosazuje
zejména
a) psychoanalytický koncept sociální práce.
b) kognitivně behaviorální přístup v sociální práci.
c) humanistický přístup v sociální práci.
d) systemický přístup v sociální práci.
e) eklektický a integrativní přístup v sociální práci.
12 Klasické podmiňování je postaveno na schématu
a) chování – pozitivní sankce – posílení chování.
b) moc – kontrola.
c) potřeba – vyhýbavé chování – frustrace.
d) pud slasti – uspokojení pudové potřeby.
e) stimul – reakce.
13 Snahou využívat více teoretických modelů současně je charakteristický
a) paliativní přístup v sociální práci.
b) eklektický přístup v sociální práci.
c) úkolově zaměřený přístup v sociální práci.
d) existenciální přístup v sociální práci.
e) psychosociální přístup v sociální práci.
14 Jaký je vztah Carla Rogerse k diagnóze?
a) Odmítá ji jako zbytečnou.
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.
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15 Chování podle behaviorální teorie NEMŮŽE zahrnovat
a) fyziologické projevy.
b) emocionální reakce.
c) pudové složky nevědomí.
d) kognitivní procesy.
e) motorické projevy.
16 Případová práce s klientem bývá označována také pojmem
a) case control.
b) case help.
c) case management.
d) event management.
e) subject instance control.
17 Morálka
a) je systém regulativů lidského jednání.
b) je v konkrétní společnosti neměnná v čase.
c) je kompletně popsána v legislativních předpisech.
d) je systémem předpokladů o tom, co je společensky nezbytné.
e) nemá individuální dimenzi, je bytostně sociální.
18 Zdrojem krize sociálního státu NENÍ
a) ekonomická krize.
b) demografická krize.
c) krize hodnot.
d) krize vzdělanosti.
e) neefektivnost a neúčinnost byrokracie.
19 Mezi etické teorie NEPATŘÍ
a) teorie přirozeného zákona.
b) deontika.
c) utilitarismus.
d) antiopresivní teorie.
e) konceptualismus.
20 Utilitarismus předpokládá, že každé dění v realitě (včetně lidského jednání) je určeno
a) dosažitelnými možnostmi.
b) fyzikálními zákony.
c) nějakým účelem.
d) povinnostmi zadanými ze strany formálních autorit.
e) Božím úradkem.
21 Klasickým představitelem antiopresivních teorií je
a) Platón.
b) Immanuel Kant.
c) John Stuart Mill.
d) Paulo Freire.
e) Carl Rogers.
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22 V defenzivní praxi sociální práce se sociální pracovník řídí
a) předpisy a zákonem.
b) svým morálním přesvědčením.
c) zakázkou klienta.
d) etickým kodexem pomáhajících profesí.
e) svou intuicí.
23 Eriksonovské provázení klienta vychází z předpokladu, že
a) společnost zavazuje své členy neobejitelnými základními pravidly.
b) vše potřebné ke změně je obsaženo v klientovi.
c) existuje unikátní cesta nápomoci sociálně oslabeným.
d) vzdělání sociálního pracovníka je garancí žádoucího výsledku sociální terapie.
e) intuice sociálního pracovníka má sílu korigovat rigidní profesní předpisy.
24 Rogersovský rozhovor v pomáhajících profesích je charakteristický
a) direktivností v indikovaných případech.
b) sociálně akceptovanou mocenskou převahou sociálního pracovníka.
c) nedirektivností.
d) precizně nastavenou metodikou práce.
e) souladem s organizační kulturou pomáhající organizace.
25 Katarze zprostředkovaná vymluvením, je tím účinnější, čím
a) větší časový prostor dostal klient k exploraci.
b) menší bylo trauma, které klient prodělal.
c) lépe zná klient původce traumatu.
d) čerstvější je zážitek.
e) více lidí bylo účastno na zážitku.
26 Latentní krize je taková, která
a) pramení z psychických chorob nositele.
b) je spojena s procesem adaptace na život v pobytovém zařízení.
c) vyplývá z nečekaných změn.
d) je spojena s extrémními traumaty.
e) není uvědomována, nositel si ji nepřipouští.
27 Vznik svépomocných skupin datujeme k roku 1935, kdy
a) byly akceptovány světovou federací sociálních pracovníků jako efektivní nástroj změny.
b) bylo vědecky doloženo, že svépomocná podpora nese terapeutické efekty.
c) byla založeno dosud největší svépomocné hnutí Anonymních alkoholiků.
d) vznikly první svépomocné skupinky v tzv. třídách chudých v ghettech amerických měst.
e) došlo k prolomení odporu obce psychiatrů k plánované reformě psychiatrické péče, která
s využitím svépomocných aktivit počítala.
28 Videotrénink interakcí klade důraz zejména na
a) rozvoj spolupráce rodiny s institucemi.
b) pozitivně formulovanou zpětnou vazbu.
c) laskavě prezentovanou kritickou zpětnou vazbu, která má ukázat žádoucí směr změny.
d) strategie hledání kompromisů v rodinných konfliktech.
e) potřebu obnovení přirozené autority rodičů a respektu jejich dětí k nim.
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29 Vznik komunitní sociální práce spojujeme
a) se zánikem nevolnictví a vznikem kapitalistické ekonomiky.
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.
30 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 fyzických projevech jejich nositele.
e) sociální práce se prolíná v rámci interdisciplinárního vývoje s medicínou.
31 Sídlem Nejvyššího správního soudu České republiky je
a) Praha.
b) Brno.
c) Olomouc.
d) Ostrava.
e) Jihlava.
32 Mezi zákony platné k dnešnímu dni v České republice NEPATŘÍ zákon
a) č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
b) č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
c) č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
d) č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
e) č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
33 Zákon o sociálních službách rozlišuje sociální poradenství
a) základní a pokročilé.
b) základní a následné.
c) základní a odborné.
d) profesní a laické.
e) institucionální a neformální.
34 Rada hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita) je institucionalizovanou platformou pro
vedení sociálního dialogu mezi
a) vládou, odbory a zaměstnavateli.
b) zaměstnanci, zaměstnavateli a finančními úřady.
c) zaměstnanci, zaměstnavateli a Českou správou sociálního zabezpečení.
d) zaměstnanci, svazy podnikatelů a živnostenskými úřady.
e) zaměstnavateli, odbory a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
35 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.
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36 Podpůrčí doba dávky otcovské poporodní péče (otcovská) činí
a) 5 pracovních dnů.
b) 7 pracovních dnů.
c) 1 týden.
d) 2 týdny.
e) 10 pracovních dnů.
37 Rodičovský příspěvek náleží rodiči, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně
pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině
a) ve výši 69 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den po dobu až 4 let.
b) ve výši odpovídající 40 % průměrné hrubé měsíční mzdy po dobu tří let.
c) v celkové částce 10 000 Kč měsíčně po dobu tří let.
d) v celkové částce 100 000 Kč ročně po dobu tří let.
e) v celkové částce 300 000 Kč.
38 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) doplatek při překročení limitu doplatků za léky.
39 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.
40 Mezi dávky státní sociální podpory NEPATŘÍ
a) porodné.
b) rodičovský příspěvek.
c) doplatek na bydlení.
d) přídavek na dítě.
e) pohřebné.
41 Od 1. dubna 2022 byly částky životního a existenčního minima navýšeny o
a) 0 % (nebyly v roce 2022 navýšeny).
b) 5 %.
c) 10 %.
d) 12 %.
e) 15 %.
42 Osoba s udělenou dočasnou ochranou může pobývat na území ČR po dobu
a) 3 měsíce.
b) 6 měsíců.
c) 1 roku.
d) 2 let.
e) trvání relevantního důvodu útěku z vlasti (např. válečného konfliktu).
7

43 Pro osobu, které byla udělena dočasná ochrana, platí, že
a) do 7 kalendářních dnů se musí registrovat u Všeobecné zdravotní pojišťovny.
b) do 7 kalendářních dnů se musí registrovat u jakékoli zdravotní pojišťovny.
c) do 7 kalendářních dnů si musí sjednat komerční zdravotní pojištění na vlastní náklady.
d) do 7 kalendářních dnů si musí sjednat komerční zdravotní pojištění, náklady však nese ČR.
e) je automaticky zařazena do systému veřejného zdravotního pojištění.
44 Zákon o důchodovém pojištění garantuje zvýšení vyplácených důchodů v závislosti na růstu
indexu spotřebitelských cen (dále jen „růst cen“) a na růstu mezd
a) vždy od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dochází k zvýšení.
b) vždy k 1. lednu a 1. červenci kalendářního roku, ve kterém dochází k zvýšení.
c) vždy k 1. lednu a ke každému čtvrtletí, kdy dojde k nárůstu cen vyššímu než 10 %.
d) ke každému čtvrtletí, kdy dojde k nárůstu cen vyššímu než 10 %.
e) ke každému pololetí, kdy dojde k nárůstu cen vyššímu než 5 %.
45 Mezi zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení
motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému byly v roce 2022 nově zařazeny
a) anatomické ztráty obou dolních končetin v bércích a výše.
b) funkční ztráty obou dolních končetin v důsledku těžkého ochrnutí.
c) anatomické nebo funkční ztráty podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny.
d) stavy těžké demence nealkoholového typu.
e) autistické poruchy s těžkým funkčním postižením.
46 Ošetřovanou osobou se pro účely dlouhodobého ošetřovného rozumí fyzická osoba, u které
došlo k závažné poruše zdraví, která si vyžádala hospitalizaci v délce alespoň
a) 3 kalendářní dny po sobě jdoucí.
b) 4 kalendářní dny po sobě jdoucí.
c) 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
d) 9 kalendářních dnů v posledním měsíci.
e) 14 kalendářních dnů v posledním měsíci.
47 Dávka zaopatřovací příspěvek náleží při splnění dalších podmínek osobě, která je
a) nezletilým dítětem pobírajícím sirotčí důchod.
b) nezaopatřená a odkázaná dlouhodobě na dávky pomoci v hmotné nouzi.
c) odkázaná na péči mobilního hospice.
d) do dne nabytí plné svéprávnosti svěřena do pěstounské péče.
e) z důvodu těžkého zdravotního postižení trvale vyřazena z účasti na trhu práce.
48 Osobou v evidenci je fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou
a) nárokovat podporu na zřízení chráněného pracovního místa.
b) nabídnout své profesionální služby v případě hromadného neštěstí.
c) vykonávat dobrovolnické činnosti v sociálních službách.
d) pobírat podporu při rekvalifikaci.
e) vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu.
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49 Osoba pečující poskytující dítěti nezprostředkovanou pěstounskou péči NEMÁ nárok na
a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
b) odměnu pěstouna.
c) příspěvek při převzetí dítěte.
d) příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla.
e) příspěvek při pěstounské péči.
50 Kvalifikační požadavky pro výkon sociální práce stanoví zákon o
a) sociálních pracovnících.
b) sociálních službách.
c) důchodovém pojištění.
d) obcích.
e) Úřadu práce ČR.
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