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1. Jaké je složení tripartity?

a) papež, patriarcha, zemský rabín

b) Polsko, ČR, Slovensko, Maďarsko

c) prezident, premiér, předseda poslanecké sněmovny

d) vláda, odbory, zaměstnavatelé

2. 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

3. V nejbližších týdnech se 28. členským státem Evropské unie stane:

a) Chorvatsko

b) Island

c) Slovinsko

d) Turecko

4. Valorizace důchodů znamená:

a) snižování reálné hodnoty důchodů

b) změnu podmínek nároku na důchody

c) změnu výše důchodů

5. Demografické stárnutí 

a) je proces, kdy takzvaně „stárne“ demokracie – lidé si zvykají na fungování demokratických institucí, účastní
se svobodných voleb apod.

b) je působeno poklesem porodnosti a úmrtnosti obyvatel

c) je působeno výhradně tím, že se lidé dožívají vyššího věku

6. Co je to probace?

a) druh nestranného pozorování

b) druh ochranného dohledu

c) druh vězeňské služby

d) zprostředkování alternativních trestů

7. Co je juvenilní delikvence?

a) kriminalita  seniorů

b) kriminalita dětí

c) kriminalita mladistvých

8. Jaký termín označuje skupinu nezávislých expertů zabývajících se výzkumem či 
analýzou veřejné politiky?

a) think bank

b) think group

c) think society

d) think tank
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9. První premisa: „Xantypa je žena“. Druhá premisa: „Každá žena je emocionální“. Jaká 
je konkluze?

a) Všechny ženy jsou emocionální.

b) Xantypa je emocionální.

c) Xantypa není emocionální.

10. Vyberte z uvedených definic tu, která označuje pojem „dress code“.

a) adresní kód klienta sociálních služeb

b) kodex pracovníků v prádelnách sociálních služeb

c) pravidla oblékání zaměstnanců v organizacích a firmách

d) speciální oblečení pro klienty v pobytových zařízeních

e) štítek na fairtraidovém oblečení

11. Pokud je v ráně v oblasti břicha pevně zaklíněn cizí předmět

a) předmět se snažím z rány odstranit, ránu sterilně překryji, postiženého uložím do protišokové polohy, 
nedávám nic jíst a pít, volám RZP

b) předmět v ráně ponechám, ránu obložím sterilní vatou, postiženému nedávám nic jíst, k pití podám 
dostatečné množství tekutin, uložím ho do polosedu, volám RZP

c) předmět v ráně ponechám, ránu sterilně kryji, poraněnému nedávám nic jíst a pít, uložím ho do polohy na 
zádech s podloženýma pokrčenýma dolníma končetinama, volám RZP

12. Pojem „ekumenické úsilí“ označuje:

a) globální aktivity v oblasti lidských práv

b) jednorázový nárůst HDP země o více než 2 %

c) snahu o dosažení jednoty mezi křesťany různých konfesí i jejich církvemi

d) snahu o zvýšení hospodářského výsledku organizace

13. Ke které registrované církvi nebo náboženské společnosti se v České republice hlásí 
nejvíce věřících?

a) Československá církev evangelická

b) Československá církev husitská

c) Římskokatolická církev

d) Ústředí muslimských obcí v České republice

14. Nedávno zvolený papež František je první osobou na apoštolském stolci, která 
nepochází z Evropy. Papež František pochází z:

a) Argentiny

b) Bolívie

c) Brazílie

d) Peru
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15. Ve městě, jehož obyvatelé se vrací z práce domů a jdou se projít na pláž, právě když 
nám začíná pracovní den, se nachází známý operní dům navržený dánským 
architektem. Tato budova byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Ve 
kterém městě se nachází?

a) Kodaň

b) Melbourne

c) Sydney

d) Šanghaj

e) Tokio

16. Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem 
Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. Takovýto občan pak zpravidla potřebuje 
pro vstup do ČR vízum. Občan ze které z níže uvedených zemí vízum pro vstup do ČR 
nepotřebuje? 

a) Albánie

b) Bulharsko

c) Rusko

d) Ukrajina 

e) Vietnam

17. Základní škola v Mírumilovicích upřednostňuje při přijímání dětí do školy romské děti 
a děti se zdravotním postižením. Postupuje v duchu tzv.

a) pozitivismu

b) pozitivní autority

c) pozitivní dimenzionality

d) pozitivní diskrepance

e) pozitivní diskriminace

18. V kterém z případů se spíše uplatní rozvojová spolupráce než humanitární pomoc?

a) hladomor

b) negramotnost

c) občanská válka

d) tsunami

19. Helena se vyhýbá situacím, ve kterých by musela potkat Araby. Cítí obavy z odlišné 
kultury, které nerozumí, k Arabům nemá důvěru. Helena je nejspíše:

a) heterofobní

b) homofobní

c) xenofobní

20. Podle Jana si bezdomovci za svou situaci mohou sami. Nejsou ochotni pracovat, splácet 
dluhy a přizpůsobit se společnosti. Jeho postoj by se dal označit jako:

a) stereotypní

b) typifikační

c) typologický
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21. Při rozvodovém řízení mají možnost děti vyjádřit svůj názor ohledně budoucího 
setrvání v péči jednoho z rodičů. Názor dítěte však není zásadní. Z pohledu dítěte se 
jedná o diskriminaci. Jak této diskriminaci říkáme? 

a) ageismus

b) antisemitismus

c) etnocentrismus

22. Mladý muž Jan Křeček (25 let) nenašel práci za mzdu, kterou si představoval, proto  se 
rozhodl po ukončení vysoké školy cestovat po Asii jako turista, neplánuje žádný 
pracovní úvazek, v ČR není registrován na ÚP.  Jak se nazývá tento typ 
nezaměstnanosti?

a) dlouhodobá nezaměstnanost

b) dobrovolná nezaměstnanost

c) nedobrovolná nezaměstnanost

23. Paní Mráčková má problémy s únikem moči. Vždy při zvýšení nitrobřišního tlaku, 
např. při kašli, při zvedání těžkého břemene nebo při výskoku neovladatelně uniká malé
množství moči.  Tento stav se nazývá: 

a) inkontinence

b) intolerance

c) intruze

24. Hierarchie kmene Tribů je následující: náčelník, šaman, lovec, strážce ohně (pořadí od 
nejdůležitějšího). Když se setkají dva příslušníci kmene, ruku podává vždy výše 
postavený z nich. Ruce si však podávají pouze tehdy, když jsou ve společenském 
měřítku na vedlejších stupních (příslušník kmene na nejvyšším stupni hierarchie si 
nepodává ruku s příslušníkem na třetím a dalším stupni). U večerního ohně se sejdou 
šaman, náčelník a strážce ohně. Kolikrát proběhne podání rukou?

a) čtyřikrát

b) dvakrát

c) jednou

d) třikrát

25. Na koleji bydlí skupinka pěti zahraničních studentů. Ind je o ročník níže než Rakušan.  
Brit a Američan studují stejný obor, ale jsou o dva ročníky níže než Ind a o jeden ročník
výše než Němec. Vyberte správné tvrzení:

a) Američan je ve vyšším ročníku než Rakušan.

b) Ind dosáhl ze všech studentů nejvyššího ročníku studia.

c) Ind studuje čtvrtý ročník.

d) Němec je ve vyšším ročníku než Ind.

e) Němec studuje třetí ročník.
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26. Určete, kterou větu (z níže uvedených možností), lze z daných vět zaručeně odvodit? 
„Každý sociální pracovník je praktik.“„Žádný praktik se nevysmívá teorii.“ 

a) Každý praktik se vysmívá teorii.

b) Některý praktik není sociální pracovník.

c) Některý sociální pracovník se vysmívá teorii.

d) Žádný sociální pracovník neuznává teorii. 

e) Žádný sociální pracovník se nevysmívá teorii.

27. O zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách platí, že "Tento zákon upravuje 
podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci 
prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění 
k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb […]. 
Byl schválen parlamentem dne 14.3.2006." Které tvrzení o zákonu č. 156/1998 Sb. o 
hnojivech je pravdivé?

a) byl schválen parlamentem ČR 12.6.1998

b) byl schválen parlamentem ČSR

c) byl uveřejněn ve stejné částce Sbírky zákonů jako zákon o sociálních službách

d) spadá do působnosti stejného ministerstva jako zákon o sociálních službách

28. Pan Všudebyl byl v roce 2012 celkem 5krát v zahraničí. Navštívil pokaždé jiný stát 
(Francii, Německo, Itálii, Rakousko a Slovensko). V každém z těchto států strávil různě 
dlouhou dobu (1 den, 3 dny, 7 dní, 10 dní, 14 dní). O svých cestách prozradil, že: V Itálii 
strávil tolik času, co na Slovensku a v Německu dohromady. Ve Francii byl déle než v 
Rakousku. Kolik dní strávil pan Všudebyl ve Francii?

a) 1 den

b) 10 dní

c) 14 dní

d) 3 dny

e) 7 dní

29. V českém zdravotnictví byly zavedeny regulační poplatky za návštěvu lékaře. Díky tomu
se omezilo plýtvání a zneužívání zdravotních služeb. Na jakém předpokladu je založen 
závěr uvedený v předchozí větě?

a) Administrativa spojená s vybíráním poplatků připravuje lékaře o čas, který by jinak mohli věnovat 
pacientům.

b) Lékaři dostanou více peněz a proto nemusí přijímat tolik pacientů.

c) Pro některé pacienty s chronickými chorobami mohou regulační poplatky představovat velkou finanční 
zátěž.

d) Regulační poplatek odradí pacienty od návštěvy lékaře, kterou tak úplně nepotřebují.

e) Regulační poplatky nejsou protiústavní.
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30. Vyberte dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov 
PŘÍRODA : POVODEŇ.

a) člověk : válka

b) hotel : pokoj

c) mušle : perla

d) opice : banán

e) trend : móda
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datum: .........................   komise:  A  B  C  D  E        jméno a příjmení: ..................................................

Pokyny pro vyplnění:
Správné odpovědi označte křížkem '×'. V případě omylu, chybnou odpověď třikrát vodorovně škrtněte '≡'.

1 a b c d

2 a b c

3 a b c d

4 a b c

5 a b c

6 a b c d

7 a b c

8 a b c d

9 a b c

10 a b c d e

11 a b c

12 a b c d

13 a b c d

14 a b c d

15 a b c d e

16 a b c d e

17 a b c d e

18 a b c d

19 a b c

20 a b c

21 a b c

22 a b c

23 a b c

24 a b c d

25 a b c d e

26 a b c d e

27 a b c d

28 a b c d e

29 a b c d e

30 a b c d e
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1 a b c [d]

2 a b [c]

3 [a] b c d

4 a b [c]

5 a [b] c

6 a b c [d]

7 a b [c]

8 a b c [d]

9 a [b] c

10 a b [c] d e

11 a b [c]

12 a b [c] d

13 a b [c] d

14 [a] b c d

15 a b [c] d e

16 a [b] c d e

17 a b c d [e]

18 a [b] c d

19 a b [c]

20 [a] b c

21 [a] b c

22 a [b] c

23 [a] b c

24 a b [c] d

25 a b [c] d e

26 a b c d [e]

27 [a] b c d

28 a b [c] d e

29 a b c [d] e

30 [a] b c d e
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