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1. Sociální práce jako specifická profese s vlastní teorií a metodikou se začala formovat:
a) v polovině 19. tvého století, kdy se uplatňuje případová práce jako konkrétní systematická práce se
sociálně potřebnými klienty
b) začátkem 20. století, kdy dochází k prvním výcvikům sociální práce
c) ve středověku prostřednictvím charitativní péče
d) v devadesátých letech minulého století
2. Do činnosti sociální práce na mikroúrovni se zahrnuje:
a) case management,
b) komunitní práce a vytváření a uskutečňování koncepcí na různých úrovních
c) práce se skupinou rizikové mládeže, skupinou nezaměstnaných, zdravotně postižených, rodinou
apod.
d) víkendové programy v přírodním prostředí pořádané pro rizikovou městskou mládež, kurzy
sociálních dovedností a rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané mladé lidi, kurzy pro seniory
v klubech důchodců, pracovní aktivity s lidmi, kteří mají vážný mentální handicap apod.
3. Syndrom vyhoření:
a) nastává zpravidla po více jak dvaceti letech práce s klienty v pomáhajících profesích
b) je synonymem pro syndrom pomáhajících
c) se vyskytuje v našich podmínkách velmi vzácně
d) paří nevyhnutelně k pomáhajícím profesím, prakticky každý pracovník má po určité době
některé jeho projevy
4. Přístup orientovaný na úkoly:
a) se vyvinul z existencionální teorie
b) vznikl jako jeden z mála přístupů v sociální práci v rámci samotné sociální práce
c) je derivátem terapeutického přístupu
d) se vyvinul z kognitivně-behaviorální teorie

Kvalita sociálních služeb se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, ověřuje prostřednictvím:
a) ISO 9001
b) benchmarkingu
c) standardů kvality sociálních služeb
d) akreditovaných manažerů kvality MPSV ČR
6. Proces plánování sociálních služeb je v našich podmínkách legislativně ukotven:
a) v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
b) v zákoně č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů
c) ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů
d) v zákoně č. 120/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
7. V rámci příspěvku na péči se:
a) osoba považuje za závislou na pomoci jiné osoby ve čtyřech stupních závislosti
b) osoba považuje za závislou na pomoci jiné osoby ve třech stupních závislosti
c) osoba považuje za závislou na pomoci jiné osoby v pěti stupních závislosti
d) od 1. 1. 2012 se v rámci sociální reformy podle novely zákona o sociálních službách stupeň
závislosti na pomoci jiné osoby neposuzuje, výši příspěvku stanovuje na základě individuálního
odborného posouzení posudkový lékař
8. O svěření dítěte do náhradní rodinné péče rozhoduje zásadně:
a) orgány sociální právní ochrany
b) rodiče nezletilého dítěte
c) soud
d) státní zastupitelství
9. Richard H. Titmuss rozlišil na konci 70. let dvacátého století tři typy sociálního státu. Mezi ně
nepatří:
a) reziduální
b) institucionální
c) pracovně výkonový
d) subsidiární
5.

Pojem „sociální dialog“ by ve státech Evropského společenství zaveden v :
a) a) v roce 1992 v Maastrichtské smlouvě
b) b) v roce 1997 v Amsterdamské dohodě
c) c) v roce 1987 v Jednotném evropském aktu
d) v roce 1949 Radou Evropy
11. Rovné odměňování mužů a žen se objevuje opakovaně v řadě dokumentů, poprvé se tak stalo
v roce 1951. Tuto zásadu tehdy upravila:
a) Mezinárodní organizace práce
b) Všeobecná deklarace lidských práv
c) Rada Evropy
d) Evropská sociální charta
12. Lisabonská strategie je dokumentem, který byl přijat:
a) v roce 2005 na období 5 let
b) v roce 2003 na období 5 let
c) v roce 2000 na období 10 let
d) v roce 2002 na období 10 let
13. Strategie Evropa 2020 je dokumentem EU, který je?
a) pokračováním Lisabonské strategie
b) rozpočtovou strategií EU do roku 2020
c) výhradně vizí ochrany životního prostředí v EU
d) výhradně demografickou vizí EU
14. Proces transformace České (Československé) ekonomiky byl založen na zásadách:
a) rychlé a masivní privatizace a cenové liberalizace
b) liberalizace vnějších ekonomických vztahů
c) obnovení a udržení markoekonomické rovnováhy
d) platí všechny předchozí zásady
15. Právní předpisy, které vydávají obce a kraje jsou:
a) nařízení vlády
b) vyhlášky
c) obecně závazné vyhlášky
10.

d) opatření
Veřejnou správu rozlišujeme podle toho, zda jde o vrchnostenský zásah nebo jednání územněsamosprávný celek ve veřejném zájmu. Vrchnostenský zásah je mj.:
a) nařízení, správní akt, donucovací opatření
b) pokyn, sdělení
c) dohoda
d) veřejnoprávní smlouvy
17. Obec je:
a) společenství subjektů
b) vymezena hranicemi
c) základní územní samosprávný celek, který má právo na samosprávu
d) vyšší územní samosprávný celek
18. Orgány kraje jsou:
a) Hejtman a zvláštní orgány kraje
b) Zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman a zvláštní orgány
c) organizační složka státu
d) Zastupitelstvo a hejtman
19. Veřejná správa představuje
a) soustavu řídících a výkonných činností
b) soustavu soukromých záležitostí
c) činnost vykonávanou pouze soukromými subjekty
d) Správu vlastního majetku
20. Pro veřejnou službu je charakteristické
a) dělení na: věcné veřejné služby, správní činnosti a finanční podporu
b) poskytování pomocí obcím
c) poskytování pouze sociálních služeb
d) uzavírání smluv
16.

K vydání nařízení rady kraje je
a) příslušné zastupitelstvo kraje
b) příslušná rada kraje
c) nevydává tento druh podzákonného právního předpisu
d) hejtman kraje
22. Opravné prostředky ve správním právu jsou:
a) odvolání a rozklad
b) řádné a mimořádné
c) přezkum
d) dvouinstančního charakteru
23. Obnova řízení ve správním řízení představuje zásah do pravomocného rozhodnutí. Tento druh
mimořádného opravného prostředku lze použít
a) rozhodne-li o tom Nejvyšší správní soud.
b) požádá-li o to ústřední správní úřad
c) došlo-li k pochybení v použití právního předpisu
d) došlo-li k pochybení při zkoumání skutečného stavu věci
24. Vláda České republiky
a) má zákonodárnou moc
b) je vrcholným orgánem výkonné moci
c) vydává zákony
d) je ze své činnosti odpovědná Senátu
25. Práva občana kraje nemůže po dosažení věku 18 let zcela ani částečně mít:
a) čestný občan kraje
b) fyzická osoba, která vlastní na území kraje nemovitost
c) cizí státní občan, přihlášený k trvalému pobytu v kraji, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je
ČR vázána a která byla vyhlášena
d) žádná z předchozích odpovědí není správná
21.

Od 1.1.2003 jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu:
a) rada obce se souhlasem zastupitelstva obce
b) starosta obce se souhlasem rady obce
c) starosta obce se souhlasem ředitele krajského úřadu
d) rada obce se souhlasem rady kraje
26.

27. Který výbor v obci nemusí být obligatorně zřízen?
a) kontrolní
b) finanční
c) osadní
d) pro národnostní menšiny, pokud v územním obvodu obce žije podle posledního sčítání lidu alespoň
10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české
28. Jaký orgán provádí kontrolu nad usneseními krajů?
a) ministerstvo vnitra
b) Ústavní soud České republiky
c) pověřený orgán kraje
d) hejtman
29. Co nepatří mezi základní podmínky vyvlastnění?
a) přiměřená náhrada
b) nezbytný rozsah
c) subsidiarita
d) soukromý zájem
30. Jakému orgánu je odpovědný starosta obce?
a) zastupitelstvu obce
b) radě obce
c) kontrolnímu výboru obce
d) tajemníkovi, je-li tato funkce zřízena
31. Které tvrzení o radě kraje je nepravdivé?
a) zřizuje komise
b) jde o orgán ve věcech samosprávy kraje
c) rada je odpovědný zastupitelstvu

d)počet členů je vždy lichý
Obce vydávají pro své územní obvody v samostatné působnosti jako právní předpisy:
a) obecně závazné vyhlášky
b) nařízení
c) směrnice
d) závazné pokyny
33. Při hospodářském cyklu je např. pokles míry nezaměstnanosti, nahrazování kapitálu novým =
investice, využívání dosud nevyužité výrobní kapacity, růst poptávky charakterizován pro:
a) vrchol
b) recesi
c) krizi
d) expanzi
32.

Křivka produkčních možností firmy kopíruje:
a) průměrné množství výrobků, které firma může vyrobit s danými výrobními faktory
b) maximální množství výrobků, které firma může vyrobit s danými výrobními faktory
c) variabilní možnost užití výrobních statků při výrobě jednoho výrobku
d) mezní užitečnost při maximální výrobě statků a služeb
35. HDP v sobě zahrnuje:
a) výdaje na investice, útraty bank a spořitelen a čistý export
b) výdaje na nákup domácností, export firem a útratu vlády
c) výdaje na investice domácností, firem a vlády
d) výdaje na nákup zboží a služeb domácností, firem, vlády a cizinců
36. Mezi funkce státního rozpočtu nepatří:
a) stabilizovat makroekonomický vývoj žádaným směrem
b) regulovat nerovnoměrnosti v ekonomice
c) podpořit slabší kraje a obce
d) stanovit úrokovou míru
34.

Dokonalá konkurence dnes téměř neexistuje, protože je v praxi porušen charakteristický
aspekt:
a) na trhu existuje mnoho prodejců
b) firmy chtějí maximalizovat zisk
c) homogenní produkt
d) minimum překážek pro vstup/výstup z oboru
38. Postupné užívání kapitálových statků a jejich účetní převod se nazývá:
a) opotřebení a odpisy
b) opotřebení a investice
c) odpisy a investice
d) úspory a odpisy
39. Model trhu, kde je diferencovaný produkt, menší množství firem a snaha o zisk celého odvětví
je charakteristický pro:
a) monopol
b) oligopol
c) monopolistickou konkurenci
d) dokonalou konkurenci
40. Mezi ekonomické důsledky vysokého vládního dluhu patří např.:
a) omezení vývozu
b) vestavěné stabilizátory
c) oslabení měny
d) nahrazování kapitálu firem veřejným dluhem
41. Regionální politika patří do gesce:
a) Ministerstva pro regionální rozvoj
b) Ministerstva pro regionální politiku
c) Ministerstva pro místní rozvoj
d) Ministerstva pro veřejnou správu
42. Mezi principy regionálního rozvoje v Česku nepatří:
a) solidarita
b) pracovitost
37.

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

c) soudržnost
d) udržitelnost
Činnost směřující k vymezení regionů se označuje:
a) regionalismus
b) regionalizace
c) regionální rozvoj
d) regionální politika
44. Nodální region je označení pro:
a) region spádující k jinému regionu
b) region s jádrem a jeho zázemím
c) zaostávající region
d) rychle se rozvíjející region
45. Jak se jmenují územní jednotky (NUTS 2) vniklé na základě zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře
regionálního rozvoje?
a) rozvojové oblasti
b) regiony soudržnosti
c) podporované regiony
d) žádná z předchozích odpovědí není správná
46. Sociální třída je:
a) vymezena ekonomicky
b) skupina lidí ve stejné sociální situaci
c) skupina lidí usilující o svržení vládnoucí vrstvy
d) ideologická fikce
47. Strukturální funkcionalismus je:
a) nic
b) zaměřen na zkoumání makroroviny sociálních systémů
c) zaměřen na výzkum mikroroviny každodennosti
d) dílem E. Durkheima
43.

Zakladatelem pozitivismu je:
a) Max Weber
b) August Comte
c) Emile Durkheim
d) Talcot Parsons
49. Sociologický spis o sebevraždě napsal/napsali:
a) T. G. Masaryk
b) S. Freud
c) M. Weber
d) K. Marx
50. Mezi představitele klasického liberalismu se neřadí:
a) J. Rawls
b) J. S. Mill
c) J. Bentham
d) A. Smith
51. Normy, které spojujeme s hodnotami; posuzování žádoucího, vhodného chování, označujeme:
a) idea
b) morálka
c) právo
d) kulturní vzorec
52. 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
53. Co jsou to tzv. projekční otázky?
a) otázky, které zodpovídá výzkumný projekt
b) jde o otázky které, jsou (mohou být) vzneseny ke každému projektu
c) otázky v dotazníku, které kontrolují, zda do odpovědí respondent neprojektuje svá (třeba
nevědomá) přání a postoje
48.

d) otázky v dotazníku, v rámci kterých by se měla v odpovědi promítnout respondentova (třeba
nevědomá) přání a postoje
Reliabilita znamená totéž co:
a) pravdivost/platnost
b) spolehlivost
c) platnost
d) pravděpodobnost
55. Validita znamená totéž co:
a) pravdivost/platnost
b) spolehlivost
c) náročnost
d) pravděpodobnost
56. Data získaná na základě výzkumné otázky „vybavení domácnosti“ uvedená výčtem možností:
„1)pračka 2)lednička, 3) televize, 4) automobil“ lze analyzovat:
a) jako vícenásobnou výběrovou otázku (4 indikátory/znaky současně)
b) analyzovat nelze
c) jako škálu, tzv. ordinální znak
d) jako kardinální znak
57. Pro tzv. nominální znak můžeme vypočítat jako míru centrální tendence (charakteristiku
polohy):
a) medián i modus
b) pouze modus
c) pouze medián
d) žádnou centrální charakteristiku počítat nemůžeme
58. Dosažená velikost korelačního koeficientu mezi znaky „finanční příjem“ a „věk“, která je 0,8:
a) říká, že mezi finančním příjmem a věkem respondentů je velmi malá souvislost
b) říká, že mezi finančním příjmem a věkem respondentů je velmi velká souvislost
c) pro uvedené znaky se korelační koeficient nepoužívá
d) aby byla možno hovořit o souvislosti mezi znaky, musel by koeficient být větší než číslo 1
54.

Československo bylo okupováno nacistickým Německem:
a) 29.9. 1938
b) 15.3. 1939
c) 29.8. 1944
d) 31.1. 1933
60. Slovensko se poprvé odtrhlo od Československa v roce:
a) 1919
b) 1939
c) 1992
d) 1918
59.

