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1. „Svědomí“ je:

a) projekce tlaku společnosti na život jedince

b) synonymum pro oblast nevědomí u dětí

c) úsudek praktického rozumu o mravní hodnotě vlastního jednání

d) výsledek Božího zjevení člověku

2. Psychoanalýza využívá při popisu struktury osobnosti pojmů:

a) id, ego, superego

b) kongruence, sebeaktualizační tendence, bezpodmínečné přijetí

c) objekt, stimul, reakce

3. Ageismus chápeme jako:

a) seberealizaci v důchodovém věku

b) věkovou diskriminaci

c) vyšší nemocnost

4. Kdo zavedl povinnou školní docházku?

a) Karel IV.

b) Marie Terezie

c) T. G. Masaryk

5. Relaps znamená:

a) emoční vykolejení

b) nové znovuobjevení příznaků

c) příčinu nemoci

6. Terénní programy řadíme mezi:

a) sociální služby

b) výchovně vzdělávací preventivní aktivity

c) zdravotní osvětu

7. Interiorizace znamená

a) proces, při němž dochází ke střetu několika vlivů

b) výchovné působení rodičů na dítě

c) zvnitřňování, začleňování hodnot, postojů a sociálních norem do psychiky jedince

8. Kdo jmenuje guvernéra ČNB?

a) prezident

b) předseda Parlamentu ČR

c) předseda Senátu ČR

d) předseda vlády
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9. Kdy se odehrála zatím poslední návštěva Dalajlámy v ČR?

a) 1998

b) 2003

c) 2007

d) 2011

10. V tzv. "afunkční" rodině dochází:

a) k plnění všech funkcí rodiny 

b) k poruchám jedné či více funkcí, které ale vážněji  nenarušují život rodiny

c) k vážným poruchám, které zásadně narušují socializační proces rodiny a následky nelze napravit

11. Zdaňovací období u daně z příjmů je:

a) 1 měsíc

b) 1 rok

c) čtvrtletí

d) pololetí

12. V důsledku čeho vzniká frikční nezaměstnanost?

a) v důsledku pohybu hospodářského cyklu

b) v důsledku přirozeného pohybu lidí a životního cyklu

c) v důsledku strukturálních změn

d) v důsledku technologického pokroku

13. V jakém rozmezí je současná míra nezaměstnanosti v ČR?

a) 0 - 6,9%

b) 14 - 20,9%

c) 21 - 27,9%

d) 7 - 13,9%

14. Trestní odpovědnost v ČR má:

a) pouze občan ČR

b) pouze právnická osoba

c) v zákonem stanovených situacích fyzická i právnická osoba

15. Otázkami spojenými s důchody se zabývá především:

a) Ministerstvo práce a sociálních věci

b) Ministerstvo vnitra

c) Ministerstvo zdravotnictví

16. Reflexy jsou:

a) vrozené

b) vrozené i získané

c) získané
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17. Hlavním představitelem logoterapie je:

a) A. Maslow

b) C. G. Jung

c) S. Freud

d) V. E. Frankl

18. Pojem "vytěsnění" znamená:

a) nevědomé potlačení

b) překroucení skutečnosti

c) rozumové vysvětlení

d) vědomé potlačení

19. Co je mobbing?

a) šikana v pracovním prostředí

b) šikana v rodinném  prostředí

c) šikana ve školním prostředí

20. Deprivace pramení z:

a) agrese

b) krize

c) neuspokojování potřeb

d) traumatu

21. Co je puberta? 

a) jedná se o období pohlavního dozrávání s nástupem funkce pohlavních žláz jak v hormonální funkci, tak v 
tvorbě pohlavních buněk

b) období dospívání, které končí dvacátým rokem života

c) období pohlavní zralosti jak pohlavních žláž včetně tvorby pohlavních buněk u dívek před osmým rokem, u 
chlapců před desátým rokem života

22. 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

23. Jaká je hlavní funkce červených krvinek?

a) obranyschopnost

b) přenos kyslíku v těle

c) zajišťuje krevní srážlivost

24. Při tepenném krvácení:

a) je jedinec vždy v bezvědomí

b) krev z rány vytéká pulsujícím tokem

c) nesmíme přikládat škrtidlo

d) používáme k zástavě buničitou vatu
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25. Lymeská borrelióza je onemocnění přenášené:

a) především kousnutím klíštětem

b) při pokousání divokým zvířetem

c) z člověka na člověka

d) ze znečištěné zeleniny a ovoce

26. Jaká je délka tenkého střeva u dospělého člověka? 

a) 1metr

b) 30 - 50 centimetrů

c) 3-5 metrů

d) 8-10 metrů

27. Kdy je potřebné snižovat tělesnou teplotu? 

a) jestliže tělesná teplota je vyšší než 37°C

b) jestliže tělesná teplota je vyšší než 38°C

c) jestliže tělesná teplota je vyšší než 39°C

d) jestliže tělesná teplota je vyšší než 40°C

28. 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

29. Jak se nazývá filozofická disciplína, která zkoumá morálně relevantní jednání a jeho 
normy?

a) ethymologie

b) etika

c) etiketa

d) politologie

30. Teorie rozeného zločince jako jedna z příčin sociálně-patologického jednání je 
spojována:

a) s biologicko psychologickými teoriemi

b) se sociálně psychologickými teoriemi

c) se sociologickými teoriemi

31. Mezi opioidy patří:

a) heroin, braun, kodein

b) kanabis, heroin, braun

c) pervitin, kokain, heroin
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32. Výrok: „člověk by měl vždy jednat tak, aby vytvářel větší množství dobra než zla pro 
všechny, kterých se jednání dotýká“  je v základu:

a) deontologie 

b) etiky účasti

c) utilitarismu

33. 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

34. Ombudsman je:

a) král (ve švédštině)

b) úředník, který může na žádost občana ČR změnit rozhodnutí soudu

c) veřejný ochránce lidských práv

35. Vysvětlete pojem "moc zákonodárná"

a) jedná se o pravomoc schvalovat zákony

b) jedná se o pravomoc soudně rozhodovat

c) jedná se o pravomoc, kterou uplatňuje prezident ČR

36. Jaká je minimální fertilita potřebná k zachování populace?

a) 0,9

b) 1,14

c) 2,1

d) 3,14

37. Co je to insolvence?

a) neřešitelný problém

b) neschopnost splácet dluhy

c) nesnášenlivost vůči etnickým menšinám

d) psychická nemoc

38. Pan Novák si dnes vypůjčil 100 000 Kč za úrokovou sazbu 8% p.a. Jeho průměrné 
měsíční výdaje činí 20 000 Kč. Kolik musí nejméně vydělat v průměru za měsíc, když 
chce splatit dluh za jeden rok?

a) 23 000

b) 26 000

c) 29 000

d) 32 000

39. Kdo je nejvyšším představitelem Evropské unie?

a) Angela Merkel

b) Herman Van Rompuy

c) José Manuel Barroso
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40. Které z následujících ministerstev existuje v České republice?

a) Ministerstvo práce a sociálních věcí

b) Ministerstvo práce a sociálních záležitostí

c) Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny

d) Ministertvo sociálních záležitostí a rodiny

41. Která z následujících institucí je součástí Parlamentu ČR?

a) Senát

b) Úřad vlády

c) Ústavní soud

d) Velké shromáždění

42. Co znamená pojem integrace?

a) sociální vyloučení osob z běžného života společnosti

b) uvěznění osob za páchání trestné činnnosti

c) začlenění diskriminovaných osob do společnosti

43. Koho si představíte pod pojmem "příslušník marginalizované skupiny"?

a) maminky na mateřské dovolené

b) nezaměstnané příslušníky etnických menšin

c) zaměstnance

44. Na kterou cílovou skupinu jsou zaměřena nízkoprahová centra?

a) na děti ohrožené sociálním vyloučením

b) na lidi s mentálním postižením

c) na seniory

45. 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

46. Co vyjadřuje pojem syndrom vyhoření?

a) jedná se o popis stavu, ve kterém se nacházejí klienti s mentálním postižením

b) jedná se o psychický stav celkového vyčerpání pracovníků v pomáhajících profesích

c) jedná se o stav, který je popisován u příslušníků etnických menšin

47. Pojem „relacionální“ používáme v sociálních a humanitních vědách k označení:

a) finanční stránky nějakého postupu

b) mediálního záznamu určité události

c) souvislostí mezilidských vztahů

48. Termínem korupce bývá míněno:

a) rezivění

b) umělé přerušení těhotenství

c) uplácení
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49. 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

50. Sociální služby dělíme dle obsahu na:

a) služby poskytované jednotlivcům, skupinám a komunitám

b) služby sociální péče, služby sociální prevence, sociální poradenství

c) služby státní a nestátní

d) služby terénní, ambulantní a pobytové

51. Pojem „služba“ (potřebným) je překladem pojmu:

a) caritas

b) diakonie

c) filantropie

52. Pojmy Charita a Diakonie:

a) jsou označením pro instituce zabývající se sociální  prací v rámci křesťanských církví

b) jsou označením pro instituce zabývající se sociální prací v rámci římskokatolické církve

c) jsou označením pro státní poskytovatele sociálních služeb

53. Pro sociální práci v období let 1945 – 1989 je charakteristické, že:

a) jediným aktérem sociálních aktivit se stává stát

b) vzniká institut domovského práva

c) vzniká neziskový sektor

54. Biblický příběh o Jóbovi nese poselství o:

a) o apokalyptických událostech

b) o organizaci veřejné chudinské péče ve starozákonním Izraeli

c) přístupu k nevysvětlitelnému utrpení

55. Za autora Skutků apoštolských je považován:

a) apoštol Petr

b) evangelista Lukáš

c) Ježíš Kristus

d) svatý Pavel

56. Termín „blíženská láska“ v křesťanství znamená:

a) lásku k druhým lidem jako k bližním

b) lásku mezi blíženci

c) radost z pomáhání chudým

d) šesté církevní přikázání  
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57. Termín „liturgie“ označuje:

a) jen obřady mše a slavení eucharistie

b) obřady svátostí, pohřbu a lidovou zbožnost

c) pohanské obřady a židovské zvyklosti

d) všechny oficiální bohoslužby církve

58. 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.

59. Sociální nauka církve se zabývá:

a) otázkami vyplácení sociálních dávek zaměstnancům církevních organizací

b) otázkami vztahů ve společnosti směřujícími ke spravedlnosti a blahu všech lidí

c) vyčleněním křesťanů ze života společnosti

d) vztahem církve k socialistickým státům

60. Slovo „farář“ znamená:

a) jakéhokoli duchovního

b) klerikála

c) kněze řídícího farnost

d) zapisovatele do farních matrik
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