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1. Filozofie patří k vědám:

a) humanitárním

b) humanitním

c) humánním

2. Kdo schvaluje v ČR zákony?

a) parlament

b) prezident

c) vláda

3. Kdo je předsedou Evropské komise?

a) Angela Merkel

b) Herman Van Rompuy

c) José Manuel Barroso

4. Jak se nazývá nejrozšířenější české periodikum prodávané na ulici (street newspaper)?

a) Nový prostor

b) Nový život

c) Velká šance

d) Velká změna

5. O člověku, který hodnotí a odsuzuje podle vlastního měřítka, které idealizuje a sám 
pokládá za jediné objektivní, říkáme, že:

a) dramatizuje

b) legalizuje

c) moralizuje

6. Co vyjadřuje pojem psychohygiena?

a) nauku o hygieně a hygienických předpisech

b) nauku o tom, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví

c) nauku o tom, jak zabránit epidemii

7. Může banka dosahovat zisku? Pokud ano, tak z čeho?

a) může, z emitovaných cenných papírů

b) může, z úrokového rozpětí a z poplatků za služby

c) může, z úroků z úvěrů a z prodeje cenných papírů

d) nemůže

8. Které ministerstvo má za úkol zpracovávat Národní rozvojový plán?

a) Ministerstvo financí

b) Ministerstvo pro místní rozvoj

c) Ministerstvo průmyslu a obchodu

d) Ministerstvo spravedlnosti
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9. Nadace je:

a) účelové sdružení lidí, kteří chtějí naplnit obecně prospěšný cíl

b) účelové sdružení majetku a lidí za účelem obecně prospěšného cíle

c) účelové sdružení majetku za účelem obecně prospěšného cíle

d) účelové sdružení právnických osob, které věnují prostředky pro splnění obecně prospěšného cíle

10. Jaký je základní princip rozdělování peněz z evropských fondů?

a) koncentrace

b) programování

c) solidarita

d) spravedlnost

11. Jak se nazývá organizace, jejímž cílem je inkluze sociálně slabých příslušníků menšin?

a) Agentura pro sociální začleňování menšin

b) Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách

c) Agentura úřadu vlády pro menšiny

d) Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni

12. Syndrom CAN je:

a) syndrom domácího násilí na ženách

b) syndrom týraného a zneužívaného dítěte

c) v úzké souvislosti s canisterapií

13. Pojem „kolektivní nevědomí“ zavedl:

a) A. Adler

b) C. G. Jung

c) E. Fromm

d) S. Freud

14. Introspekcí rozumíme:

a) osvojování si kulturních norem

b) sebepozorování

c) schopnost vcítit se do druhého

d) vhled do druhých lidí

15. Obsese je:

a) nutkavé jednání

b) obranný mechanismus

c) tik

d) vtíravá  myšlenka
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16. Asertivita je:

a) forma prosociálního chování

b) sebeprosazující  jednání se snahou ublížit druhému

c) sebeprosazující jednání bez tendence ublížit druhému

d) určitá forma agrese

17. Jak je definováno embryo?

a) jedinec s nízkou porodní hmotností

b) postava z Avataru

c) souborné označení pro poškození zárodku

d) zárodek jedince vzniklý oplodněním a vyvíjející se v děloze

18. Onemocnění AIDS:

a) je způsobeno virem HIV, který napadá bílé krvinky

b) nelze přenést z matky na plod

c) se projevuje pouze jako chřipka

d) se vždy přenáší z matky na plod

19. Inzulín je hormon:

a) podvěsku mozkového

b) slinivky břišní

c) šišinky

d) štítné žlázy

20. Chromozom je:

a) léčba solemi zlata

b) vláknitá struktura buněčného jádra

c) vláknitá struktura buněčného obalu

d) vzácný druh onemocnění krve

21. Defibrilace je:

a) chorobná změna specializovaných funkcí buněk

b) léčebná metoda, která vede k nápravě deformit myofibril (svalových vláken)

c) léčebný výkon, který umožní nástup pravidelné srdeční činnosti

d) odstranění překrvení sliznic

22. Akupresura je:

a) metoda australského lékařství spočívající v působení elektrického proudu na určitá místa těla

b) metoda čínského lékařství spočívající v působení tepla a chladu  na určitá místa těla

c) metoda čínského lékařství spočívající v působení tlaku na určitá místa těla

d) metoda čínského lékařství. Je založena na vpichování jehel do určitých míst v kůži, která odpovídají 
léčenému onemocnění či orgánu
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23. Která z těchto organizací se nezabývá humanitární pomocí?

a) Amnesty International

b) Červený kříž

c) Charita Česká Republika

d) Lékaři bez hranic

24. Jak se nazývá princip, který má zajistit, aby všechna opatření byla přijímána co nejblíže
občanům?

a) princip subalternace

b) princip submisivity

c) princip subordinace

d) princip subsidiarity

25. „Člověk člověku vlkem“ je výrok:

a) I. Kanta

b) J. S. Milla

c) T. Hobbese

26. Od kterého data je Česká republika členem tzv "eurozóny"?

a) není členem eurozóny

b) od 1.1.2007

c) od 1.5.2004

27. Jaké je hlavní město Nepálu?

a) Astana

b) Kathmandu

c) Lhasa

28. Kdo je současným ombudsmanem v ČR?

a) Eliška Wagnerová

b) Michael Kocáb

c) Otakar Motejl

d) Pavel Varvařovský

29. Jaké volby budou letos na podzim?

a) do evropského parlamentu

b) do obecních zastupitelstev

c) krajské

d) prezidentské

30. Jakým číslem se dovoláte na hasičskou záchrannou službu?

a) 150

b) 155

c) 156

d) 158



Sociální a humanitární práce - srpen 2012
pro školní rok 2012/2013

31. V které zemi působí Armáda božího odporu?

a) Ghana

b) Kolumbie

c) Srí Lanka

d) Uganda

32. Jak se nazývá nejmladší stát světa?

a) Eritrea

b) Jižní Súdán

c) Somálsko

d) Vatikán

33. Co je to apartheid?

a) lék proti AIDS

b) prezident Malawi

c) rasová segregace v Jihoafrické republice

d) ženská obřízka

34. Tzv. Stockholmský syndrom popisuje:

a) eskalaci rasově motivovaného násilí

b) presuicidální jednání

c) vztah mezi únoscem a unesenými

35. Ve kterém městě byla podepsána aktuálně platná dohoda o celosvětovém snížení emisí?

a) Kjóto

b) Kodaň

c) Štrasburk

d) Ženeva

36. Kdo je současným ruským prezidentem?

a) Janukovyč

b) Lukašenko

c) Medvěděv

d) Putin

37. Pan Novák pracoval v továrně na výrobu automobilů. Vlivem hospodářské krize se však
jeho zaměstnavatel dostal do problémů, neměl dostatečný odbyt a musel pana Nováka 
propustit. Jak se nazývá tento typ nezaměstnanosti?

a) cyklická

b) frikční

c) relativní

d) strukturální
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38. Co si představíte pod pojmem krizová intervece?

a) akutní pomoc v krizových centrech nebo prostřednictvím linek důvěry

b) dlouhodobé manželské a rodinné poradenství

c) ústavní léčbu

39. Které ministerstvo v ČR má v kompetenci problematiku uprchlíků?

a) Ministerstvo práce a sociálních věcí

b) Ministerstvo spravedlnosti

c) Ministerstvo vnitra

40. Co znamená pojem segregace?

a) sociální vyloučení osob z běžného života společnosti

b) uvěznění osob za páchání trestní činnnosti

c) začlenění diskriminovaných osob do společnosti

41. Zakladatelem jakého přístupu byl  I. P. Pavlov?

a) Humanisteické terapie

b) Kognitivně-behaviorální terapie

c) Psychoanalýzy

42. Co nepatří do následující řady: utilitarismus, pragmatismus, hédonismus, kubismus?

a) hédonismus

b) kubismus

c) pragmatismus

d) utilitarismus

43. Na kterou cílovou skupinu jsou zaměřena K-centra?

a) na klienty drogově závislé

b) na lidi bez domova

c) na matky s dětmi, které nemají kde bydlet

44. Kdo byl představitelem tzv. Welfare state?

a) Otto Eduard Leopold von Bismarck

b) T. G. Masaryk

c) William Henry Beveridge

45. Rozloha České republiky je:

a) 128 tis. km2

b) 202 tis. km2

c) 79 tis. km2

46. Univerzita Palackého v Olomouci je druhá nejstarší univerzita v České republice. Její 
tradice sahá konkrétně do roku:

a) 1373

b) 1473

c) 1573
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47. Předchůdcem Petra Nečase ve funkci předsedy vlády ČR byl:

a) J. Fischer

b) J. Paroubek

c) M. Topolánek

48. Konflikt mezi kmeny Hutu a Tutsi se odehrál v:

a) Kambodži

b) Rwandě

c) Ugandě

49. UNHCR se především zabývá:

a) dětmi

b) osobami nakaženými HIV

c) uprchlíky

50. Generálním tajemníkem OSN je:

a) Jom Kipur

b) Pan Ki-mun

c) Yon Ki-Mun

51. Otázkami spojenými s důchody se zabývá především:

a) Ministerstvo práce a sociálních věci

b) Ministerstvo vnitra

c) Ministerstvo zdravotnictví

52. V roce 2013 bude ČR oslavovat výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu. O které výročí se jedná?

a) 1150.

b) 1450.

c) 950.

53. Ekumenismus je:

a) hnutí usilující o opětovné sjednocení křesťanů

b) hnutí za globální ekonomiku

c) hnutí za likvidaci jiných náboženství

d) hnutí za obrácení muslimů a hinduistů

54. S rolí sociálního pracovníka byl a je nejčastěji spojován biblický příběh:

a) o milosrdném Samařanovi

b) o ustanovení Dvanácti

c) o uzdravení u rybníka Siloe
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55. „Mesiánský syndrom“ je pojem:

a) objevený historiky v době Osvícenství

b) používaný Ježíšem v evangeliích

c) vyjadřující nutkavou potřebu zachraňovat všechny kolem

d) zavedený Mojžíšem ve Starém zákoně

56. Za autora Skutků apoštolských je považován:

a) apoštol Petr

b) evangelista Lukáš

c) Ježíš Kristus

d) svatý Pavel

57. Které z následujících náboženství nepatří mezi monoteistické?

a) hinduismus

b) islám

c) judaismus

d) křesťanství

58. Největší a nejstarší křesťanskou slavností z uvedených jsou:

a) Letnice

b) Svátek Sv. Václava

c) Vánoce

d) Velikonoce

59. Slovo „papež“ označuje:

a) čestného předsedu všech křesťanů

b) následovníka Ježíšova

c) prvního mezi biskupy daného státu

d) v katolické církvi římského biskupa

60. „Apokalyptika“ je:

a) část teologie zabývající se umíráním a pohřbíváním zemřelých

b) hnutí lidí odhalujících dosud nevyřešené záhady

c) systém bludných představ spojených s neurózou

d) způsob uvažování jednostranně zaměřený na otázku blížícího se konce světa
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