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1. Malcolm Payne ve svojí práci tvrdí, že sociální práce nedisponuje prozatím tzv. velkým paradigmatem,
které by sjednocovalo základní tři postupy. Mezi tyto postupy nepatří:
a) teoretické postupy
b) empirické postupy
c) praktické postupy
d) výzkumné postupy
2. Základem úspěšné a účinné intervence je pozitivní a podpůrný vztah mezi sociálním pracovníkem a
klientem. C. R. Rogers definuje tři základní vlastnosti, které by měl mít dobrý poradce. Mezi ně nepatří:
a) kongruence a opravdovost
b) upřímnost
c) empatie
d) sebeobětování
3. Balintovské skupiny začal v ČR organizovat pro lékaře a psychology od roku 1979:
a) Jaroslav Skála
b) Stanislav Kratochvíl
c) Ivan Úlehla
d) Zdeněk Rieger
4. Systemický přístup se v současné době uplatňuje stále intenzivněji ve všech oblastech služeb lidem, neboť
přináší do tohoto systému několik tendencí. Mezi ně patří:
a) dlouhodobost a efektivita
b) krátkodobost a efektivita
c) krátkodobost a polyvalence
d) efektivita a deformalizace

5. Přístupy v sociální práci, které bývají označovány jako antiopresivní jsou namířené proti znevýhodňování a
utlačování. Jedním z hlavních rysů tohoto přístupu je podle Thomsona uplatňování „tří základních
imperativů“. Mezi ně nepatří:
a) spravedlnost
b) rovnost
c) spoluúčast
d) uschopnění
6. Které z forem nezaměstnanosti není nutné věnovat zvýšenou pozornost ve smyslu aktivizace uchazečů o
zaměstnání?
a) strukturální
b) frikční
c) cyklické
d) sekundární
7. Mezi subjekty sociální politiky dle Krebse a kol. nepatří:
a) stát
b) kraj
c) odborová organizace
d) jednotlivec
8. Sociální stát, který je založen na široké redistribuci zdrojů, se v teorii sociální politiky nazývá:
a) sociálně demokratický
b) liberální
c) konzervativně korporativistický
d) sociálně ekologický
9. Která dávka nepatří do systému pomoci v hmotné nouzi?
a) příspěvek na živobytí
b) příspěvek na bydlení
c) doplatek na bydlení
d) mimořádná okamžitá pomoc

10. Mezi hlavní směry sociální etiky nepatří:
a) liberalismus
b) konzervatismus
c) socialismus
d) křesťanská sociální etika
11. Volby do Evropského parlamentu se konají:
a) co 6 roků
b) co 5 roků
c) co 4 roky
d) co 3 roky
12. Visegradská skupina je tvořena těmito státy:
a) Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko
b) Česko, Slovinsko, Polsko, Maďarsko
c) Česko, Slovensko, Maďarsko
d) Česko, Slovensko, Polsko
13. Občané Evropské unie na trhu práce v Česku:
a) mají stejná práva jako občané Česka
b) nemají stejná práva jako občané Česka
c) musejí mít pro práci v Česku pracovní povolení
d) musejí mít pro práci v Česku pracovní povolení a povolení k pobytu
14. Která z uvedených zemí je součástí EU?
a) Turecko
b) Chorvatsko
c) Ukrajina
d) Makedonie
15. Předsedou Evropského parlamentu je:
a) Jerzy Buzek
b) Emanuel Barroso

c) Herman von Rampuy
d) neplatí žádná varianta
16. Obrátí-li se na vás rodič dítěte s podezřením, že jeho dítě má výukové problémy na základní škole, který
typ poradenského zařízení mu doporučíte:
a) pedagogicko-psychologickou poradnu
b) středisko výchovné péče
c) speciálně pedagogické centrum
d) poradnu pro rodinu
17. Která dvojice není spojena správně?
a) Freud - psychoanalýza
b) Moreno – skupinová terapie
c) Berne – behaviorismus
d) Satirová – rodinná terapie
18. Získání autonomie je podle Eriksona vývojový úkol pro vývojové období:
a) batolecí věk
b) předškolní věk
c) dospívání
d) ranou dospělost
19. Který z terapeutů se zabývá sourozeneckými vztahy?
a) Tom Anderson
b) Steve de Shazer
c) Alfred Adler
d) Ben Furman
20. Kdo je autorem publikace „Kniha o rodině?“
a) V. Satirová
b) Z. Rieger
c) C.V. Rogers
d) I. Sobotková

21. Právní předpisy, které vydávají ministerstva a jiné ústřední správní úřady jsou:
a) nařízení
b) vyhlášky
c) sdělení
d) opatření
22.Veřejnou správu rozlišujeme podle toho, zda jde o vrchnostenský zásah nebo jednání ÚSC ve veřejném
zájmu. Vrchnostenský zásah je mj.:
a) nařízení, správní akt, donucovací opatření
b) pokyn, sdělení
c) dohoda
d) veřejnoprávní smlouvy
23.Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných
opatření orgánů obcí v samostatné působnosti vykonává:
a) hejtman kraje
b) Ministerstvo vnitra ČR
c) Nejvyšší kontrolní úřad
d) vyšší územní samosprávný celek
24. Práva národnostních a etnických skupin stanoví:
a) Ústava České republiky
b) Listina základních práv a svobod
c) organizační složka státu
d) příslušné ministerstvo
25. Vláda České republiky je odpovědna ze své činnosti:
a) lidu ČR
b) Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
c) okresnímu státnímu zastupitelství

d) Senátu Parlamentu ČR

26. Kdo je původním autorem tzv. Teorie motivace?
a) P. A. Samuelson
b) R. F. Harrod
c) J. Robinsonová
d) W. Maslow
27. Zkratka používaná v ekonomii pod označením „L“, vyjadřuje:
a) práci
b) půdu
c) kapitál
d nezaměstnanost
28. Zkoumáním rozhodování jednotlivých tržních subjektů (jednotlivců/domácností, firem a státu) se
zabývá:
a) makroekonomie
b) mikroekonomie
c) ekonomická teorie
d) merkantilismus
29. Za nejstarší ekonomický systém je považován:
a) příkazový systém
b) zvykový systém
c) tržní systém
d) smíšený systém
30. V případě, že je tržní cena na trhu příliš vysoká jedná se o stav, kdy je na trhu:
a) nedostatek zboží
b) přebytek zboží
c) trh je v rovnováze
d) existuje konkurence na straně poptávky

31. V případě, že výroba nebo spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady nebo přínosy
jiným subjektům, jedná se o:
a) veřejné statky
b) externality
c) morální hazard
d) asymetrické informace
32. Individuální poptávka spotřebitele po určitém statku nezávisí na:
a) ceně statku
b) ceně ostatních statků
c) důchodu (příjmu) spotřebitele
d) tržní rovnováze
33. Mezi základní makroekonomické veličiny tvořící tzv. Magický čtyřúhelník nepatří:
a) HNP
b) inflace
c) nezaměstnanost
d) HDP
34. Jak se nazývá situace, kdy mírná míra inflace může zvyšovat reální investice do ekonomiky a vést
k vyššímu hospodářskému růstu?
a) Tobinův efekt
b) Phillipsův efekt
c) Setrvačný efekt
d) Laffayetův efekt
35. Kdo zkoumal v americké ekonomice vztah mezi výkyvem reálné produkce a mírou nezaměstnanosti?
a) M. Okun
b) J. M. Keynes
c) Smith
d) Samuelson

36. Co znamená pojem supervize?
a) přehled
b) kontrola pracovníka
c) kontrola pracovníka s poradenstvím jak se má rozvíjet
d) pomoc nezávislého odborníka k lepšímu výkonu práce
37. Problém svobody v sociální práci s klientem:
a) svoboda je pojem, který je jen zavádějící
b) svoboda je název pro proces, kdy se jedinec přizpůsobí způsobu života většinové společnosti (V.I.Lenin –
svoboda jako poznaná nutnost)
c) svoboda klienta spočívá v tom, že jej musíme přesvědčit o tom, které služby má čerpat
d) svoboda klienta nás zavazuje k tomu, abychom pomohli hledat služby, které on vnímá jako prospěšné
pro svůj rozvoj
38. Co znamená pojem streetwork?
a) odborné označená v anglicky mluvících zemích pro opravy silnic
b) označení pro pracovnice poskytující placené sexuální služby na ulici
c) podomní a pouliční prodej
d) odborná sociální práce vykonávaná v terénu (na ulici)
39. K čemu se používá odborná činnost v sociální práci, která se nazývá „mediace“:
a) jedná se o způsob pro konstruktivní řešení konfliktů
b) moderování případových konferencí
c) vyjednávání alternativních trestů u odsouzených
d) vyjednávání pro stažení žaloby u obětí trestných činů
40. Jedním ze základů moderních teorií sociální práce jsou teorie:
a) Karla Marxe, Michala Fuocaulta
b) Marie Curie-Sklodowské, Alberta Einsteina
c) Charles Darvin, Galileo Galilei
d) Stephen Hawking

41. Kdy a kde byla podepsána poslední mezinárodní dohoda věnující se ochraně klimatu?
a) 1997 v Kjótu
b) 1992 v Rio de Janeiru
c) 2016 v Paříži
d) 2005 v Nice
42. Co lze říci o Světové bance?
a) jejím zakladatelem je EU
b) jejím zakladatelem bylo NATO
c) jejím zakladatelem bylo EHS
d) jejím zakladatelem bylo OSN
43. Kdo je autorem díla Střet civilizací?
a) Samuel Huntington
b) Anthony Giddens
c) Gabriel Narutowicz
d) David Seaton-Watson
44. Který z uvedených pilířů udržitelného rozvoje v podobě, jak byl přijat v Riu de Janeiru v r. 1992, nebyl
přijat?
a) enviromentální
b) dynamický
c) ekonomický
d) sociální
45. Jaký stát nemůžeme řadit mezi deset nejlidnatějších zemí světa?
a) Rusko
b) Bangladéš
c) Nigérii
d) Keňu
46. Co je to WTO?
a) světová zdravotnická organizace

b) světová organizace transportérů
c) světová obchodní organizace
d) světový sociální fond
47. Jaké okruhy zemí nerozeznává ve své Teorii světového systému I. Wallerstein?
a) periferii
b) semijádro
c) semiperiferii
d) jádro
48. K základním principům státní ideologie tzv. První republiky nepatří:
a) katolicismus
b) československý nacionalismus
c) čechoslovakismus
d) republikanismus
49. O politickém systému tzv. Druhé republiky platí:
a) jednalo se o totalitní systém
b) opíral se o rozvinutý parlamentarismus
c) rozšířil některá práva menšin
d) navazoval na katolickou výchovu a mravnost
50. Po uchopení moci komunisty nová ústava z května 1948 zakotvila:
a) lidově demokratické zřízení
b) vedoucí úlohu KSČ
c) jednolitou státní moc
d) dvoukomorový parlament
51. První přímé volby do národních výborů v Československu se konaly v roce:
a) 1945
b) 1946
c) 1947
d) 1954

52. Jane Addamsová:
a) působila před 1. světovou válkou v Německu
b) věnovala se sociálním problémům přistěhovalců v Chicagu
c) usilovala o výstavbu sociálních bytů v Londýně
d) za základní metodu sociální práce považovala sociální diagnózu
53. Aristotelovo Organon zahrnuje spisy:
a) psychologické
b) anatomické
c) logické
d) kosmologické
54. Podle které etické pozice má být cílem jednání dosažení co největšího štěstí pro co nejvíce lidí:
a) podle deskriptivní etiky
b) podle Kantovy etiky
c) podle utilitarismu
d) podle etiky norem či principů
55. Kdo označuje přírodní stav jako „válku všech proti všem“:
a) T. Hobbes
b) J. Locke
c) J. J. Rousseau
d) K. Marx
56. Pojem substance označuje:
a) důležitou vlastnost
b) zanedbatelnou vlastnost
c) podstatu
d) jev
57. Kantův kategorický imperativ znamená:
a) neomezený zákon (příkaz) lásky
b) nejvyšší státní zákon

c) příkaz vyplývající z požadavku dosažení štěstí
d) nepodmíněný příkaz
58. Kauzalita znamená:
a) nahodilost
b) příčinnost
c) popis jednotlivých případů
d) přítomnost
59. Požadavkem pozitivismu je:
a) založit poznání na introspekci
b) budovat sociálněvědní poznání po vzoru přírodních věd
c) jasně oddělit metodu přírodních věd od metod věd sociálních
d) být v procesu poznání skeptický, ale ne pesimistický
60. Reliabilita znamená totéž co:
a) pravdivost
b) spolehlivost
c) náročnost
d) pravděpodobnost

