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1. Co je to spravedlnost?

a) ctnost, díky které člověk ochotně umožňuje každému dosáhnout svého práva

b) snaha konat dobro

c) snaha o rovnoměrné rozdělení pozemských statků

2. „Člověk člověku vlkem“ je výrok:

a) I. Kanta

b) J. S. Milla

c) T. Hobbese

3. Filozofie patří k vědám:

a) humanitárním

b) humanitním

c) humánním

4. Čím se zabývá viktimologie?

a) agresory trestných činů

b) dětmi a mladistvými páchajícími trestnou činnost

c) obětmi trestných činů

5. Co je ageismus?

a) společenský předsudek vůči menšinám

b) společenský předsudek vůči stáří

c) syndrom týraného dítěte

6. Co je to životní minimum?

a) maximální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních 
potřeb

b) minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních 
potřeb

c) minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů na úrovni přežití

7. Bezdomovci:

a) jsou vždy oběťmi jednání společnosti, proto si za své postavení v ničem nemohou

b) si mohou žít, jak chtějí, ale neměli by obtěžovat ostatní svou přítomností na veřejných místech

c) si za svoji situaci mohou rozhodně sami

d) zakoušejí určitou formu sociálního vyloučení

8. Kdo je zřizovatelem většiny domovů pro seniory v ČR?

a) Kraje

b) Neziskové organizace

c) Obce

d) Stát
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9. Zdaňovací období u daně z příjmů je:

a) 1 měsíc

b) 1 rok

c) čtvrtletí

d) pololetí

10. 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

11. Na dohodu o provedení práce je možno jedním pracovníkem u jednoho zaměstnavatele 
odpracovat ročně maximálně: 

a) 150 hodin

b) 200 hodin

c) 250 hodin

d) 300 hodin

12. Odměňování zaměstnanců je upraveno:

a) zákonem o mzdě

b) zákonem o platu

c) zákonem o zaměstnanosti

d) zákoníkem práce

13. Rok 2012 je Evropským rokem:

a) aktivního občanství

b) aktivního stárnutí

c) dobrovolnictví

d) občanských ctností

14. Kdo může založit družstvo?

a) jenom fyzické osoby

b) jenom právnické osoby

c) obchodní společnost

d) určitý počet fyzických nebo právnických osob

15. Trestní odpovědnost v ČR má:

a) pouze občan ČR

b) pouze právnická osoba

c) v zákonem stanovených situacích fyzická i právnická osoba
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16. Člověka pojímáme jako komplex:

a) biologických a psychických vlastností

b) bio-psycho-sociálně-spirituální

c) bio-psycho-sociální

17. K reflexům nepatří:

a) reflex bezděčný

b) reflex polykací

c) reflex sací

d) reflex uchopovací

18. Introverze je:

a) nadměrné zaobírání se vlastním já

b) tendence přejímat určité vzorce chování

c) zaměřenost osobnosti do vlastního nitra

d) způsob zvnitřňování morálních norem

19. Asertivita je:

a) forma prosociálního chování

b) sebeprosazující  jednání se snahou ublížit druhému

c) sebeprosazující jednání bez tendence ublížit druhému

d) určitá forma agrese

20. 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

21. Elektrokardiografie (EKG) je:

a) léčba využívající elektrický proud

b) obor studující elektrické děje v organismu

c) vyšetřovací metoda k zjištění elektrické aktivity mozku

d) vyšetřovací metoda v kardiologii

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. Játra jsou uložena:

a) nad pravou ledvinou a vedle ní, za dutinou břišní

b) v levé horní části břicha, z větší části v levém podžebří

c) v pravé horní části břicha, z větší části v pravém podžebří

d) ve střední části dutiny břišní

24. Maligní nádor je:

a) nezhoubný nádor

b) přednádorový proces, který může vést k rozvoji jak zhoubného, tak nezhoubného nádoru

c) vždy smrtelným onemocněním

d) zhoubný nádor

25. Co je to imobilita? 

a) nehybnost

b) neschopnost využívat nové technologie

c) nevzdušnost části plíce

d) typ novorozenecké žloutenky

26. Kdo je největším nevládním poskytovatelem sociálních služeb v ČR?

a) Charita Česká republika

b) Ministerstvo práce a sociálních věcí

c) Společnost Člověk v tísni

d) Vláda ČR

27. 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

28. Co je to kompetence ?

a) Dílo, které vzniká sloučením částí jiných děl.

b) Dohoda o společném postupu při prosazování zákonů.

c) Dohoda o vytvoření vlády. 

d) Soubor znalostí a dovedností potřebných k odpovědnému vykonávání nějaké odborné činnosti.

29. 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
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30. Pracovník v sociálních službách na rozdíl od sociálního pracovníka:

a) musí mít minimálně vysokoškolské vzdělání, jeho doménou je posuzování nároku na dávky

b) musí mít minimálně vyšší odborné vzdělání,  vykonává svou práci vždy samostatně

c) nemusí mít minimálně vyšší odborné vzdělání, jeho doménou je především přímá péče o klienty

31. Kdo je předsedou Evropské komise?

a) Angela Merkel

b) Herman Van Rompuy

c) José Manuel Barroso

32. Kdo je zakladatelem Člověka v tísni?

a) Michael Kocáb

b) Šimon Pánek

c) Václav Havel

d) Zuzana Baudyšová

33. Kdo je současným ombudsmanem v ČR?

a) Eliška Wagnerová

b) Michael Kocáb

c) Otakar Motejl

d) Pavel Varvařovský

34. Kdo vyplácí dávky sociální péče?

a) Krajský úřad

b) Obecní úřad

c) Okresní úřad

d) Úřad práce

35. Kdy bylo uzákoněno odškodnění příslušníků třetího odboje?

a) 1918

b) 1968

c) 2011

d) dosud nebylo

36. Jaké volby budou letos na podzim?

a) do evropského parlamentu

b) do obecních zastupitelstev

c) krajské

d) prezidentské

37. V jaké fázi vývoje se nachází ze sociologického pohledu dnešní společnost?

a) moderní

b) postmoderní

c) tradiční

d) utopická
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38. Zkratka RPSN znamená

a) Rada pro sociální nerovnosti

b) realizační plán sociální náhrady

c) regionální pomoc sociálně nepřizpůsobivým

d) roční průměrná sazba nákladů

39. Doplň následující řadu: liberté, égalité, ...

a) familité

b) fatalité

c) fertilité

d) fraternité

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

a) Nový prostor

b) Nový život

c) Velká šance

d) Velká změna

41. Který z následujících ministrů již není ve své funkci?

a) Jaromír Drábek

b) Josef Dobeš

c) Pavel Dobeš

d) Petr Bendl

42. Kdy se odehrála zatím poslední návštěva Dalajlámy v ČR?

a) 1998

b) 2003

c) 2007

d) 2011

43. Vysvětlete pojem "moc výkonná"

a) jedná se o pravomoc schvalovat zákony

b) jedná se o pravomoc soudně rozhodovat

c) jedná se o pravomoc, kterou uplatňuje prezident a vláda ČR

44. Co ukazuje tzv. "míra nezaměstnanosti" v ČR?

a) počet ekonomicky aktivních lidí, kteří jsou momentálně bez práce

b) počet všech lidí, kteří nepracují

c) počet všech lidí, kteří pracují i těch, kteří nepracují

45. Co znamená pojem inkluze?

a) jedná se  o začlenění diskriminovaných osob pouze do oblasti vzdělávání

b) sociální vyloučení osob z běžného života společnosti

c) vyšší stupeň začlenění postižených nebo znevýhodněných jedinců do společnosti 
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46. 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

47. Na kterou cílovou skupinu jsou zaměřeny domovy se zvláštním režimem?

a) pro děti ohrožené sociálním vyloučením

b) pro dlouhodobě nezaměstnané

c) pro seniory, kteří trpí Alzheimerovou chorobou

48. 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

49. Kdo jako první na světě zavedl systém sociální pojištění?

a) Marie Terezie

b) Otto Eduard Leopold von Bismarck

c) William Henry Beveridge

50. Který zákon nařizuje poskytovatelům sociálních služeb dodržovat standardy kvality?

a) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

b) zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

c) žádný zákon v ČR nic podobného nenařizuje

51. LIDEM je strana spojená s Karolínou Peake. Říká se jí jinak:

a) Liberalismus a demokracie 

b) Liberální demokraté

c) Politikové lidem

52. 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

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

a) caritas

b) diakonie

c) filantropie

54. Za autora Skutků apoštolských je považován:

a) apoštol Petr

b) evangelista Lukáš

c) Ježíš Kristus

d) svatý Pavel
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55. 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  

56. Autorem proslaveného textu tzv. Chvalořeči na lásku (Láska je trpělivá, láska nezávidí, 
láska se nevychloubá a není domýšlivá…) je

a) apoštol Pavel

b) Cicero

c) Homér

d) sv. Augustin

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. „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

59. 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

60. Slovo „papež“ označuje:

a) čestného předsedu všech křesťanů

b) následovníka Ježíšova

c) prvního mezi biskupy daného státu

d) v katolické církvi římského biskupa
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