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Otázky k přijímacím zkouškám
u magisterského navazujícího studia VSSP
rok 2017/2018 – náhradní termín
1. Obrátí-li se na vás rodič dítěte s žádostí o radu, které odborné zařízení má navštívit, pokud je
vývoj jeho dítěte opožděný a přemýšlí o jeho optimálním typu vzdělávání, který typ poradenského
zařízení mu doporučíte:
a) pedagogicko-psychologickou poradnu
b) středisko výchovné péče
c) speciálně pedagogické centrum
d) poradnu pro rodinu
2. Které z tvrzení splňuje požadavky na úspěšnou formulaci cíle klientem v rámci poradenské
intervence:
a) Musím začít uklízet.
b) Chci žít šťastný život.
c) Zítra zatelefonuji otci.
d) Moje děti musí studovat s vyznamenáním.
3. Co neřadí Virginie Satirová k charakteristikám posuzujícím funkčnost rodin:
a) ekonomickou situaci rodiny
b) komunikaci
c) sebehodnocení členů rodiny
d) vazbu rodiny na společnost
4. Která dvojice není správně:
a) Berne – transakční analýza
b) Moreno – psychodrama
c) Adler – logoterapie
d) Knoblochovi – integrativní pojetí

5. Mezi faktory skupinové dynamiky nepatří:
a) koheze ve skupině
b) tenze ve skupině
c) projekce ve skupině
d) orientace skupinového sezení
6. Aristotelovo Organon zahrnuje spisy:
a) psychologické
b) anatomické
c) logické
d) kosmologické
7. 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
8. Kdo označuje přírodní stav jako „válku všech proti všem“:
a) T. Hobbes
b) J. Locke
c) J. J. Rousseau
d) K. Marx
9. Pojem substance označuje:
a) důležitou vlastnost
b) zanedbatelnou vlastnost
c) podstatu
d) jev

10. Kantův kategorický imperativ znamená:
a) neomezený zákon (příkaz) lásky
b) nejvyšší státní zákon
c) příkaz vyplývající z požadavku dosažení štěstí
d) nepodmíněný příkaz
11. Kauzalita znamená:
a) nahodilost
b) příčinnost
c) popis jednotlivých případů
d) přítomnost
12. Domácnosti jako tržní subjekty mohou:
a) nabízet práci, půdu, kapitál
b) prodávat výrobní kapitál
c) pronajímat své důchody
d) prodávat statky a služby
13. Charakteristika veřejného statku:
a) nikdo nemůže být vyloučen ze spotřeby
b) po čase musí všichni za něj zaplatit
c) určité osoby mohou být vyloučeny ze spotřeby
d) je možné jej dopředu předplatit
14. Poptávka po kapitálu na trhu:
a) je tvořena firmami
b) je tvořena domácnostmi
c) má vzestupný charakter
d) je tvořena bankami

15. Záporné externality způsobují neplánovaně:
a) ztrátu výrobci externality
b) ztrátu příjemci externality
c) přínos výrobci externality
d) přínos příjemci externality

zvyšuje s

16. Při části hospodářského cyklu zvané „Recese“ se např. děje toto:
a) poklesla míra nezaměstnanosti a kapitál je nahrazován jiným = investice, využívají se dosud
nevyužité kapacity, roste poptávka, klesá nezaměstnanost
b) částečně klesají důchody domácností, nastal pokles produkce a využívaní kapacit, snižuje se
realizace nových projektů, výrazně klesá inflace, roste nezaměstnanost
c)nezaměstnanost, očekávaný vývoj je pesimistický, prudký pokles hospodářské aktivity, často nastává
deflace
d) objevuje se nedostatek pracovních sil, vysoké míry investic vyčerpaly úspory a začíná se projevovat
nedostatek peněz
17. Životní minimum je:
a) Společensky uznaná minimální hranice příjmu, pod níž nastává stav hmotné nouze
b) Minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních
základních osobních potřeb na úrovni přežití
c) Svazující mzdový práh, který se pohybuje pod úrovní rovnovážné mzdy
d) Minimalizovaný spotřební koš sloužící k určení metody příjmů
18. Mezi klíčové principy strategií aktivního stárnutí nepatří:
a) Garance nezávislosti
b) Zajištění účasti na životě společnosti
c) Důstojnost, péče a seberealizace s cílem umožnit seniorům co nejsamostatnější život ve zvoleném
prostředí
d) Dopady demografického alarmismu

19. Jaké jsou výhody průběžného penzijního systému:
a) Není ohrožen inflací, protože mzdy reagují na rostoucí ceny, což se projeví v odvodech pojistného
b) Je ohrožen inflací, protože mzdy nereagují na rostoucí ceny
c) Penze jsou vystaveny nejistému vývoji na kapitálových trzích
d) Je vyřešena otázka dědictví nároku, který se realizuje v okamžiku, pokud penze nezačala být
vyplácena
20. Který výrok platí o systému důchodového zabezpečení v ČR:
a) Je nepovinný pro všechny ekonomicky aktivní osoby
b) Není dávkově definovaný
c) Není jednotný
d) Stát garantuje systém ekonomicky i právně
21. Jedním ze základních principů EU je právo občanů na volný pohyb. Z toho vyplývá koordinace
sociálního zabezpečení, která je založena na těchto principech:
a) a) rovného zacházení, aplikace právního řádu jediného státu, sčítaní dob pojištění, zachování
nabytých práv
b) rovného zacházení, sčítaní dob pojištění, zachování nabytých práv, uznávaní kvalifikací
c) uznávaní kvalifikací, právo na pobyt, volný pohyb osob, sčítaní dob pojištění
d) rovného zacházení, sčítaní dob pojištění, aplikace právního řádu jediného státu
22. Dávky státní sociální podpory jsou:
a) dávky poskytované na výši příjmu, tj. přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné a ostatní
dávky, tj. rodičovský příspěvek, pohřebné
b) dávky poskytované na výši příjmu, tj. přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, pohřebné a ostatní
dávky, tj. příspěvek na bydlení, porodné
c) dávky poskytované na výši příjmu, tj. rodičovský příspěvek, pohřebné a ostatní dávky, tj.
přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné
d) dávky poskytované na výši příjmu, tj. rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, pohřebné a
ostatní dávky, tj. porodné, přídavek na dítě
a)

23. Z nemocenského pojištění zaměstnanců se vyplácí:
a) nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a
mateřství
b) nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství
c) nemocenské
d) nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
24. Důchodové a nemocenské pojištění je založeno na pojistném principu, tj. na pravidelném
placení příspěvku – pojistného. Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na:
a) nemocenské pojištění, důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
b) nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky v hmotné nouzi
c) nemocenské pojištění, důchodové pojištění, úrazové pojištění
d) nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky státní sociální podpory
25. Sociální zabezpečení provádějí orgány sociálního zabezpečení, kterými jsou:
a) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správy
sociálního zabezpečení, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti
b) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správy sociálního
zabezpečení
c) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo
spravedlnosti
d) Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správy sociálního zabezpečení
26. Kolik státních symbolů má Česká republika v současné době:
a) 10
b) 7
c) 3
d) 1

a)
b)
c)
d)

27. Jakým způsobem jsou voleni senátoři do Senátu:
a) jsou voleni na základě většinového volebního systému
b) jsou voleni na základě systému poměrného zastoupení
c) jsou voleni na základě rozhodnutí politické strany
d) jsou voleni členy krajských zastupitelstvem
28. Do Poslanecké sněmovny ČR může být zvolen každý:
a) občan ČR, který dosáhl věku 18 let
b) občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 40 let
c) občan ČR, který dosáhl věku 40 let a má vysokoškolské vzdělání
d) občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 21 let
29. Předložit návrh zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, má pouze:
a) poslanec, skupina poslanců a občan České republiky
b) Vláda České republiky a občan České republiky
c) občan České republiky
d) poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda a zastupitelstvo vyššího územního samosprávného
celku
30. Základním územním samosprávným celkem v České republice je dle Ústavy České republiky:
a) Kraj
b) Obec
c) Okres
d) Region
31. Orgánem zákonodárné moci České republiky je:
a) Obec
b) Parlament České republiky
c) Nejvyšší soud
d) Nejvyšší kontrolní úřad

32. Která z uvedených politik EU nepatří k tzv. společným politikám:
a) zemědělská
b) dopravní
c) obchodní
d) regionální
33. Evropské unii bude předsedat v období červenec-prosinec 2017:
a) Itálie
b) Holandsko
c) Estonsko
d) Norsko
34. Které u uvedených zemí vstoupily do EU v roce 2007:
a) Lotyšsko a Estonsko
b) Slovensko a Slovinsko
c) Malta a Kypr
d) Bulharsko a Rumunsko
35. Kdy získala Evropská unie právní subjektivitu:
a) 2003
b) 2009
c) 1993
d)1997
36. Komunitární Charta základních sociálních práv pracovníků byla přijata kdy a kým:
a) Radou Evropy v roce 1989
b) Evropským společenstvím v roce 1989
c) Radou Evropy v roce 1961
d) Evropským společenstvím v roce 1961

37. Mezi strukturální fondy EU nepatří:
a) Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)
b) Evropský sociální fond (ESF)
c) Evropský fond solidarity (EUSF)
d) Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG)
38. Mezi principy regionálního rozvoje v Česku nepatří:
a) solidarita
b) soudržnost
c) vzdělání
d) udržitelnost
39. Srůstání velkých měst označujeme jako:
a) konurbace
b) aglomerace
c) velkoměsto
d) hypertrofie
40. Označte jméno předsedy Evropského parlamentu:
a) Antonio Tajani
b) Donald Tusk
c) Jean-Claude Juncker
d) Herman Van Rompuy
41. Činnost směřující k vymezení regionů se označuje:
a) regionalismus
b) regionalizace
c) regionální rozvoj
d) regionální politika

42. Nodální region je označení pro:
a) region bez přístupu k moři
b) region s přístupem k moři
c) region spádující k jinému regionu
d) region s jádrem a jeho zázemím
43. V ČSR v letech 1918-1938 žily tyto národnostní menšiny:
a) Němci, Maďaři, Poláci, Zakarpatští Ukrajinci
b) Němci, Maďaři, Poláci, Rumuni
c) Němci, Maďaři, Poláci, Lužičtí Srbové
d) Poláci, Maďaři, Rakušané, Rumuni
44. Mnichovské konference v r. 1938 se zúčastnily tyto státy:
a) Francie, Německo, Velká Británie, SSSR
b) Německo, Francie, Itálie, Velká Británie
c) Německo, Velká Británie, Francie, ČSR
d) Francie, Velká Británie, Polsko, Maďarsko
45. Norimberský proces s válečnými zločinci se konal v roce:
a) 1919
b) 1948
c) 1946
d) 1968
46. Na vojenském vpádu do Československa v r. 1968 se podílely tyto státy:
a) SSSR, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, NDR
b) SSSR, NDR, Polsko, Bulharsko, Jugoslávie
c) SSSR, Bulharsko, NDR, Polsko, Maďarsko
d) SSSR, Rumunsko, NDR, Polsko, Maďarsko

47. K rozdělení Československa na Českou republiku a Slovenskou republiku došlo v roce:
a) 1938
b) 1968
c) 1989
d) 1992
48. 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
49. 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
d) otázky v dotazníku, v rámci kterých by se měli v odpovědi promítnout respondentova (třeba
nevědomá) přání a postoje
50. Reliabilita znamená totéž co:
a) pravdivost
b) spolehlivost
c) náročnost
d) pravděpodobnost
51. Kdo je autorem Ústavy:
a) Platón
b) Aristoteles
c) Sokrates
d) Tomáš Akvinský

52. Teorie společenské smlouvy je charakteristická především:
a) pro novověkou filosofii
b) pro středověkou filosofii
c) pro filosofii 2. pol. 19. stol
d) pro antickou filosofii
53. K. Marx působil v:
a) 17. stol.
b) 18. stol.
c) 19. stol.
d) 20. stol.
54. Sókratés je autorem:
a) Leviathana
b) Politiky
c) Politika
d) nic nenapsal
55. Jméno I. Kanta je spjato s:
a) maximálním imperativem
b) imperiálním nárokem
c) imperativním mandátem
d) kategorickým imperativem
56. Stejná práva jako občan obce po dosažení věku 18 let má:
a) fyzická osoba, která je cizím státním občanem, dosáhla věku 18 let a má v obci trvalé bydliště
b) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní v obci nemovitost
c) čestný občan obce
d) žádná z předchozích odpovědí není správná

57. Uhersko bylo Trianonskou smlouvou rozděleno mezi tyto státy:
a) Československo, Maďarsko, Rakousko, Království SHS, Rumunsko
b) Československo, Království SHS, Rumunsko
c) Maďarsko, Rakousko, Rumunsko
d) Československo, Maďarsko, Rakousko, Království SHS
58. Signatářem Trianonské mírové smlouvy nebylo:
a) Československo
b) Maďarsko
c) Spojené státy americké
d) Rumunsko
59. Současným prezidentem Maďarska je:
a) Viktor Orbán
b) Páll Schmitt
c) János Ádler
d) Józef Antall
60. V roce 1956 se nestala tato událost:
a) zemřel J.V. Stalin
b) Maďarské povstání
c) XX. sjezd KSSS
d) Suezská krize

