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1. Religiozita znamená

a) osobní a privátní vztah jednotlivce k transcendentní skutečnosti, jakkoliv definované

b) seznam registrovaných církví a náboženských společností

c) soubor charakteristických produktů pro určitý region

d) soustavu náboženských přesvědčení a praktik sdílených a institucionalizovaných v komunitě souvěrců 

2. Jaký termín nejlépe označuje dobrovolnou společenskou soudržnost?

a) servilita

b) solidarita

c) spravedlnost

d) subsidiarita

3. Klid a podřízenost světovému řádu jsou hlavními hodnotami v:

a) hedonismu

b) stoicismu

c) utilitarismu

4. Která z následujících variant nejlépe vystihuje termín asimilace?

a) multikulturní uspořádání převládající v moderní společnosti

b) proces přizpůsobení se jedné skupiny druhé

c) stav, kdy jedinec napodobuje druhé osoby

d) stav, kdy jsou ve společnosti rozvolněné normy

5. Sociální deviant je: 

a) člověk, jehož jednání je v souladu se sociální, kulturní nebo morální normou

b) člověk, jehož jednání se odchyluje od sociální, kulturní nebo morální normy

c) člověk, který žije podle norem majoritní společosti 

6. Relaps znamená:

a) emoční vykolejení

b) nové znovuobjevení příznaků

c) příčinu nemoci

7. Při závislosti na jakých látkách se používá jako substituce metadon?

a) na alkoholu

b) na halucinogenních drogách

c) na opiátech

d) na stimulačních drogách

8. Proč je vhodné, aby byla hranice minimální mzdy nastavena výše než hranice životního 
minima?

a) protože díky tomu klesne inflace

b) protože jsou tím lidé motivováni spíše pracovat než využívat státní podporu

c) protože tím jsou motivováni zaměstnavatelé přijímat nové zaměstnance

d) protože tím klesne míra nezaměstnanosti
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9. Mezi poskytovatele sociálních služeb v ČR nepatří

a) Armáda spásy

b) Diakonie Slezské církve evangelické a.v.

c) hnutí Hare Krišna

d) společnost Člověk v tísni

10. Z rodného čísla 800304/9041 můžeme vyčíst, že:

a) osoba je mužem narozeným 3. 4. 1980

b) osoba je mužem narozeným 4. 3. 1980

c) osoba je ženou narozenou 3. 4. 1980

d) osoba je ženou narozenou 4. 3. 1980

11. Kdy a kým byla založena CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc?

a) Cyrilometodějskou teologickou fakultou v roce 2000

b) Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v roce 
1996.

c) Olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem v roce 1995

12. Kolikáté výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu slavíme v roce 2013?

a) 1150

b) 1450

c) 950

13. Autorem jedné z nejcitovanejších častí Bible, Hymnu o lásce, je:

a) Sv. Cyril

b) Sv. Jan Evangelista

c) Sv. Marek

d) Sv. Pavel z Tarsu

14. 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

15. Jak zní správně biblické přikázání lásky k bližním?

a) Miluj bližního svého jako Boha.

b) Miluj bližního svého z celého srdce, z celé své mysli a celou svou silou.

c) Miluj svého bližního jako sám sebe.

16. Mladým rodičům se jako první potomek narodí dítě s viditelným postižením, lékaři 
hned po porodu diagnostikují Downův syndrom. Která sociální služba, k tomuto účelu 
ze zákona určená, poskytne rodičům pomoc a podporu.

a) občanská poradna

b) osobní asitence

c) ranná péče
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17. Jste pracovníkem Úřadu práce a od svého nadřízeného dostanete za úkol zpracovat 
data, která zmapují procentuální  nárůst nezaměstnanosti za poslední rok. Na základě 
těchto dat máte vypracovat analytickou zprávu. Jedná se o zpracování dat:

a) kvalitativním způsobem

b) kvantitativním způsobem

c) sociálním způsobem

18. Paní Nováková pracuje na zkrácený úvazek v krejčovské dílně, pečuje o dvě malé děti a 
nemohoucího strýce a vede turistický oddíl. I když je ve svých činnostech úspěšná, často 
si stěžuje, že neví, kam dřív skočit a nemůže nic stihnout. Její situaci vystihuje pojem:

a) dvojznačnost role

b) konflikt mezi rolemi

c) sociální konflikt

19. Formulaci následujícího inzerátu “Práce pro mladé osoby! Nabízíme práci v mladé a 
dynamické skupině ve firmě se stabilní pozicí na trhu. Hledáme vhodné kandidáty/-ky 
do našeho rozrůstajícího se týmu pro region Ostrava a celá Morava…” lze považovat za 
projev:

a) ageismu

b) rasismu

c) sexismu

d) xenofobie

20. Pan Navrátil je propuštěn z výkonu trestu po 6 letech, na jakého odborníka se může 
obrátit?

a) na pracovníka evaluační služby

b) na pracovníka mobilní hospicové péče

c) na pracovníka probační a mediační služby

d) na pracovníka respitní služby

21. Paní Kropáčková (85 let) utrpěla vážný úraz  - zlomenina krčku - a je odkázána na 
pomoc jiné osoby (dopomoc při hygieně, donáška oběda). Její děti bydlí daleko a 
nemohou se o ni každodenně starat. Paní Kropáčková chce zůstat doma, nechce odejít 
do domova pro seniory. Kterou službu může paní Kropáčková využít?

a) klub důchodců

b) pečovatelskou službu

c) zdravotní ošetřovatelskou službu

22. V malém severočeském městě žije početná skupina Romů. Dospělým mužům z této 
komunity se nedaří najít práci, ženy se starají o domácnost, děti zanedbávají školní 
docházku, úroveň bytů je velice špatná, neteče teplá voda a mnoho bytů je odpojeno od 
elektřiny. Tito lidé jsou ohroženi jevem, který nazýváme: 

a) sociální exkluze

b) sociální inkluze

c) sociální integrace
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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. 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.

25. Sdělení: ,,Azylový dům vyplatí příspěvek všem žadatelkám, které mají nejméně dvě děti 
a jsou klientkami domu více než půl roku‘‘. Vyberte správnou logickou interpretaci 
sdělení.

a) Dávku dostane každá žadatelka, která má nejméně dvě děti nebo je více než půl roku klientkou domu.

b) Žadatelka, která je klientkou méně než půl roku, dávku nedostane bez ohledu na počet dětí.

c) Žadatelka, která má jen jedno dítě, dostane dávku v případě, že je klientkou více než půl roku.

26. Předpokládejme, že platí uvedená tvrzení: "Jestliže daný den přijde alespoň pět klientů,
sociální pracovník poskytuje poradenství"; "Poradenství poskytuji právě tehdy, když je
úterý nebo pátek"; "V pondělí přijde vždy jeden klient a do konce týdne se každým 
dnem zvyšuje počet klientů o jednoho". Vyberte tvrzení, které z nich logicky vyplývá:

a) Poradenství je poskytováno v pátek, sobotu a neděli.

b) Sociální pracovník poskytuje poradenství v pátek.

c) Sociální pracovník se musí řídit zákonem o sociálních službách.

d) V sobotu přijde nejvíce klientů.

27. Vyberte dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi dvojicí slov 
ZÁVOD : CÍL. Na pořadí slov záleží.

a) den : večer

b) divadlo : opona

c) píseň : refrén

d) porod : život

e) spánek : sen
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28. Paní Věra vzhledem ke svému vážnému zdravotnímu omezení pobírá od státu tzv. 
příspěvek na péči IV. stupně. Celý život si paní Věra také spořila a může tedy k péči 
využívat svých soukromých prostředků. Měsíční naspořená částka z těchto soukromých 
zdrojů činí 2.500 Kč. Společně s příspěvkem na péči má paní Věra ročně k dispozici 
174.000 Kč. Jaká je měsíční výše příspěvku na péči IV. kategorie?  

a) 10.000 Kč 

b) 12.000 Kč

c) 15.000 Kč 

d) 8.000 Kč 

e) 9.500 Kč 

29. Na stole leží čtyři knihy. Modrá, žlutá, červená a hnědá. Dvě jsou nové a dvě z 
antikvariátu. Obě nové knihy jsou stejného žánru. Žlutá kniha má 250 stran. Jedna z 
nových knih má 900 stran. Hnědá kniha není pohádka a je z antikvariátu. Pohádka má 
o 50 stran méně než modrá kniha a je z antikvariátu. Červená kniha není nová a není 
sci-fi. Kniha s nejvíce stranami je sci-fi. Román pro ženy má nejméně stran. Vyberte 
správné tvrzení:

a) Hnědá kniha má 900 stran.

b) Modrá kniha má 850 stran.

c) Pohádka je hnědá kniha.

d) Román pro ženy je hnědá kniha.

30. Pět spolužáků (Petr, Karel, Jan, Václav a Michal) jezdí do školy každý jinak dlouho (5, 
12, 15, 20 a 35 minut). Dále víme, že: Petr nejezdí nejdéle. Jan jezdí třikrát déle než 
Karel. Václav jezdí do školy déle než Michal. Kdo jezdí do školy nejdéle?

a) Jan

b) Karel

c) Michal

d) Petr

e) Václav
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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 d

3 a b c

4 a b c d

5 a b c

6 a b c

7 a b c d

8 a b c d

9 a b c d

10 a b c d

11 a b c

12 a b c

13 a b c d

14 a b c

15 a b c

16 a b c

17 a b c

18 a b c

19 a b c d

20 a b c d

21 a b c

22 a b c

23 a b c

24 a b c d e

25 a b c

26 a b c d

27 a b c d e

28 a b c d e

29 a b c d

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

2 a [b] c d

3 a [b] c

4 a [b] c d

5 a [b] c

6 a [b] c

7 a b [c] d

8 a [b] c d

9 a b [c] d

10 a [b] c d

11 a b [c]

12 [a] b c

13 a b c [d]

14 [a] b c

15 a b [c]

16 a b [c]

17 a [b] c

18 a [b] c

19 [a] b c d

20 a b [c] d

21 a [b] c

22 [a] b c

23 [a] b c

24 a b c [d] e

25 a [b] c

26 a [b] c d

27 [a] b c d e

28 a [b] c d e

29 a b c [d]

30 a b c d [e]
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