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1. Jaký je význam pojmu „retardace“? 

A) přerušení 

B) ukončení 

C) zpomalení 

D) zrychlení 

 

2. Schopnost jedince utvářet a pěstovat mezilidské vztahy nazýváme jako: 

A) komunikaci 

B) labilitu 

C) sociabilitu 

D) sociopatii 

 

3. Termín „scénář“ v transakční analýze vyjadřuje: 

A) inventář vlastních psychických charakteristik, který před druhými tajíme. 

B) nevědomý životní plán vytvořený v raném dětství. 

C) pokus o výklad vlastních snů. 

D) sled úkolů, který klient po dohodě s terapeutem musí splnit. 

 

4. Co byla civilní služba, která na našem území byla uzákoněna v roce 1990  

a zrušena v roce 2005? 

A) Byla to služba, kterou byl občan podléhající branné povinnosti povinen vykonat, 

pokud z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání odmítal vykonat 

vojenskou službu. Spočívala v pomocných činnostech pro organizace státu nebo 

pro neziskové nestátní organizace (zejména ve zdravotnictví, sociálních 

službách, ochraně životního prostředí). 

B) Jednalo se o jednu z tzv. tajných služeb Československa, později České 

republiky, která se soustředila především na ekonomickou a hospodářskou 

oblast, nezabývala se oblastí vojenskou, na kterou se soustředilo vojenské 

obranné zpravodajství. 

C) Šlo o službu, jejímž smyslem bylo obnovit povědomí o náboženství po listopadu 

1989, které bylo komunistickou diktaturou dlouhá desetiletí upozaďováno. 

Realizovali ji civilní odborníci na ta náboženství, která v té době byla státem 

uznávána – nejednalo se tedy o představitele jednotlivých církví. 

D) Sociální pracovník má nést zodpovědnost za sociální organizace či instituce. 

Jednalo se o službu zabezpečovanou Ministerstvem obrany, která měla za cíl 

pomáhat vojákům s návratem do civilního života. Vykonávali ji obvykle bývalí 

vojáci, kteří si procesem znovuzapojení do civilního života již prošli. 

 

 



5. Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je plná 

svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost. 

Odborná způsobilost není platná, byla-li získána ve studijním programu 

zaměřeném na: 

A) pedagogiku ve všeobecně vzdělávacích oborech. 

B) právo nebo speciální pedagogiku. 

C) sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii 

D) sociální práci, sociální politiku 

  

6. Zkratka TAČR označuje významnou organizaci podporující vědu, 

výzkum a inovace také v oblasti sociálních věd a sociální práce. Z jakých 

slov je zkratka vytvořena? 

A) Technická administrace české reprezentace 

B) Technologická agentura České republiky  

C) Terminologická agenda České republiky 

D) Trestní akademie České republiky  

   

7. Jak se nazývá sociální služba, která pomáhá mj. rodičům celoročně 

pečujícím o dítě nebo jiného člena s postižením ve zvládání této péče, 

zejména tím, že zajistí péči o tuto osobu, čímž umožní rodičům odpočinout 

si na určitou dobu od péče a/nebo si např. vyřídit osobní záležitosti  

na úřadech? 

A)  odlehčovací služba (respitní péče) 

B) pečovatelská služba pro rodiny s dětmi 

C) raná péče 

D) sociálně aktivizační služba 

 

8. Jedním z významných objevů dynamické teorie osobnosti Sigmunda Freuda 

byl objev ego-obranného mechanismu sublimace. Jaký je jeho princip? 

A) Jde o psychický komplex, který se projevuje sexuální přitažlivostí, jež 

pociťuje dcera vůči svému otci. 

B) Jde o regresi ega do vývojově nižšího stádia, které bylo méně stresové. 

C) Jedná se o převedení libida od sexuálního uspokojení do činnosti, které si 

společnost cení, například do umění. 

D) Jedná se o vytěsnění nežádoucích obsahů psychiky z její vědomé části do 

nevědomé. 

 

9. Jedním slovem označte souhlas, shodu, rovnost, připodobnění: 

A) adekvace 

B) afekce 

C) afirmace   

D) alterita 

  



10. Úmluva o právech dítěte z roku 1989, kterou ČSFR ratifikovala v roce 

1991, definuje dítě jako: 

A) každou lidskou bytost mladší 15 let. 

B) každou lidskou bytost mladší 16 let. 

C) každou lidskou bytost mladší 18 let. 

D) každou lidskou bytost mladší 21 let. 

 

11. Může požádat o dávku pomoci v hmotné nouzi zaměstnaný občan? 

A) Ano, ale jeho zaměstnavatel musí úředně prokázat svou platební neschopnost. 

B) Ano, pokud nezvládá pokrýt základní životní potřeby a své příjmy nemůže  

z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tím nouzi vlastním přičiněním. 

C) Ne, protože mu zaměstnavatel podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném 

znění, musí vyplatit doplatek na přežití. 

D) Ne, protože zákoník práce č. 262/2006 Sb., v platném znění, zaručuje tzv. 

minimální mzdu, která musí postačovat. 

 

12. Zásada presumpce neviny v trestním právu stanovuje, že dokud nenastane 

určitá událost, nelze na toho, proti němuž je vedeno trestní řízení, hledět, 

jako by byl vinen. Co je touto událostí? 

A) Prokázání viny pravomocným odsuzujícím rozsudkem. 

B) Vzetí obviněné osoby do vazby. 

C) Zahájení hlavního líčení v trestním řízení. 

D) Zahájení trestního stíhání. 

 

13. Těhotenství neboli gravidita je období od oplození vajíčka až po porod.  

  U člověka toto období fyziologicky trvá: 

A) 100 dní. 

B) 180 dní. 

C) 280 dní. 

D) 320 dní. 

 

14. Co nepatří mezi tři imperativy antiopresivních přístupů (dle Neila 

Thompsona), kterými by se sociální pracovník měl při práci s klientem 

řídit? 

A) bratrství (fraternité) 

B)  rovnost (equality) 

C) spoluúčast (participation) 

D) spravedlnost (justice) 

 

15. Jakého minimálního věku musí dosáhnout kandidát na veřejného    

      ochránce práv? 

A) 18 let 

B) 21 let 

C) 40 let  



D) Legislativně není určena žádná věková hranice. 

 

16. Nárok na příspěvek na péči nemá v České republice osoba, která: 

A)  je cizincem, který má na území České republiky trvalý pobyt.  

B)  je nezaopatřenou, ale příjem domácnosti je vyšší než 2násobek životního 

minima. 

C) nedosáhla věku 1 roku. 

D) nemá v České republice uzavřené zdravotní pojištění. 

  
17. Langerhansovy ostrůvky slinivky břišní u zdravého člověka produkují: 

A) inzulín a adrenalin.  

B) inzulín a aldosteron. 

C) inzulín a glukagon. 

D) inzulín a kortizol. 

 
18. Mezi představitele behaviorismu nepatří: 

A) Clark Leonard Hull. 

B) Erich Fromm. 

C) Ivan Petrovič Pavlov. 

D) Burrhus Frederic Skinner. 

 
19. Hippokrates dělí lidi na temperamentové typy podle toho: 

A) jak dokážou zvládat náročné životní situace. 

B)  jaké mají mentální předpoklady (inteligenci). 

C) jaká tekutina převažuje v jejich těle. 

D) zda jsou jedinci spíše otevření nebo uzavření. 

 
20. Pozorování sebe sama je v psychologii metodou tzv.: 

A) extrospekce. 

B)  introspekce. 

C) psychometrie. 

D) sociometricky zaměřeného experimentu. 
 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1C, 2C, 3B, 4A, 5A, 6B, 7A, 8C, 9A, 10C, 11B, 12A, 13C, 14A, 

15C, 16C, 17C, 18B, 19C, 20B. 
  



Test z přijímacího řízení FP TUL 

Bakalářský studijní program Sociální práce 

14. červen 2021 

 

1. Kdo rozhoduje o svěření dítěte do pěstounské péče? 

A) MPSV 

B) OSPOD 

C) Sociální odbor krajského úřadu  

D) soud 

 

2. Co znamená pojem „depistáž“? 

A) Aktivní cílené vyhledávání jedinců určitého znaku v populaci. 

B) Provázení rodiny v obtížné životní situaci. 

C) Realizaci pozorování a zaznamenávání projevů a zážitků pozorovaných osob. 

D) Shodu výsledků testování při opakovaném měření. 

 

3.  Který orgán v České republice provádí u poskytovatelů sociálních služeb   

      inspekci poskytování těchto služeb? 

A) inspektorát práce 

B) krajský a okresní úřad  

C) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

D) veřejný ochránce práv 

 

4. Vyberte správné tvrzení o politice multikulturalismu. 

A) Multikulturalismus kulturní (etnickou) různost a priori neodmítá, ale požaduje, 

aby jednotlivé kultury (etnika) v rámci jednoho státního celku byly sociálně 

separovány. 

B) Multikulturalismus – navzdory svému názvu – je ke kulturní (etnické) diverzitě 

společnosti indiferentní, těžištěm jeho zájmu jsou marginalizované skupiny,  

tj. menšiny na jiném než etnickém principu. 

C) Multikulturalismus považuje kulturní (etnickou) různost ve společnosti  

za přínosnou. 

D) Multikulturalismus požaduje po příslušnících menšinových kultur (etnik) přijetí 

znaků majoritní kultury (národa). 

 

5. Pojmenujte kost dle následující specifikace: „jedná se o plochou 

trojúhelníkovitou kost, která se nachází na zádové straně v úrovni zhruba 

2. až 7. žebra. Je na ní ploška pro připojení klíční kosti a na hákovitý 

výběžek této kosti se upínají svaly a vazy. 

A) lopatka 



B) pažní kost 

C) triangiální kost 

D) vřetenní kost 

 

6. Pod pojmem „Špatné zacházení s dítětem“ se rozumí chování pečující 

osoby, které se vymyká společenským normám a ohrožuje (poškozuje) 

dítě. Který typ chování pečující osoby nespadá do této kategorie 

„Špatného zacházení s dítětem“? 

A) autokratický styl výchovy 

B) sexuální zneužívání 

C) tělesné a emoční týrání  

D) zanedbávání  

 

7. Dnes 25letý Jan uzavřel ve svých 21 letech doplňkové penzijní spoření  

a ve 22 letech životní a úrazové pojištění. Lze říci, že dle principů sociální 

politiky realizoval v praxi princip: 

A) sociální participace. 

B) sociální solidarity. 

C) sociální spravedlnosti. 

D) sociální subsidiarity. 

 

8. V České republice platí, dle aktuálně platné legislativy, povinnost 

zaměstnavatele zabezpečit (zajistit, umožnit) sociálnímu pracovníku 

další vzdělávání v rozsahu: 

A)  nejméně 4 hodin za kalendářní měsíc.   

B) nejméně 15 hodin za pololetí. 

C) nejméně 24 hodin za kalendářní rok. 

D) nejméně 48 hodin za kalendářní rok. 

 

9. Člověk, který má krevní skupinu A, má v membráně erytrocytu: 

A) aglutinogen 0. 

B) aglutinogen A. 

C) aglutinogen B. 

D) žádný aglutinogen. 

 

10. Vyberte správný výraz pro označení následujícího stavu: „napětí, 

nepříjemný pocit vnitřního tlaku, neklidu“: 

A) akceptace.  

B) predispozice. 

C) tenze.  

D) torze. 

 

 



11. Co je níže popisováno? Jde o dokument vydaný v roce 1959, který 

zakotvuje právo dítěte na zvláštní ochranu, aby se mohlo rozvíjet 

fyzicky, duševně i morálně, duchovně a sociálně zdravým způsobem,  

      v podmínkách svobody a důstojnosti. 

A) Altruistická charta pro dítě UNICEF. 

B) Deklarace práv dítěte OSN. 

C) Mezinárodní pakt o dětském rozvoji UNESCO. 

D) Nadnárodní úmluva o výchově a vzdělávání dětí UNHCR.  

 

12. Steve de Shazer a Insoo Kim Berg byli představiteli přístupu, který 

znamenal převrat ve vedení efektivního rozhovoru pro terapii, 

mentoring, koučing, ale i byznys. Jejich koncept se jmenuje: 

A) koncept kontinua 

B) koncepce pevného objetí. 

C) přístup zaměřený na řešení. 

D) přístup zaměřený na sdělení. 

 

13. Duševní stav zklamání, který je vyvolaný překážkou na cestě  

k uspokojení nějaké subjektivně důležité potřeby, se nazývá: 

A) deprivace. 

B) frustrace.  

C) mánie. 

D) obcese. 

 

14. Co je to dysartrie? 

A) Onemocnění kloubů. 

B) Porucha hybnosti na podkladě neurologického poškození CNS. 

C) Psychogenně podmíněná porucha učení, kterou řadíme mezi tzv.  

      „dysporuchy“. 

D) Ztížená artikulace a výslovnost, při zachované tvorbě řeči. 

 
15. Aristoteles je považován za zakladatele psychologie díky svému spisu: 

A) O duši. 

B) O chování. 

C) O inteligenci. 

D) O lásce. 

 

16. Evropská centrální banka sídlí v/ve: 

A) Bruselu. 

B) Frankfurtu nad Mohanem. 

C) Lucemburku. 

D) Štrasburku.   

 
 



17. Termín coping vyjadřuje: 

A) způsob řešení konfliktů v rámci komunity. 

B) způsob řízené kooperace v rámci školní třídy. 

C) způsob utváření mentálních představ o vnějším prostředí. 

D) způsob vyrovnávání se zátěžovými situacemi. 
   

18. Která sociální událost není zabezpečena nemocenským pojištěním? 

A) dočasná pracovní neschopnost. 

B) invalidita. 

C) ošetřování člena rodiny. 

D) těhotenství a mateřství.  
 

19. Termín „flow“ bývá v teorii motivace chápán jako: 

A) dopad situačních faktorů na zdárný průběh motivačních procesů. 

B) překážka bránící v dosažení vytyčeného cíle. 

C) zaujetí určitou činností. 

D) zvláštní druh motivu. 
   

20. Co znamená zkratka OSPOD? 

A) Odbor správy participační ochrany dospívajících. 

B)  Odborný sociální pracovník ochrany dětí. 

C) Orgán sociálně-právní ochrany dětí. 

D) Orgán sociální práce a ochrany dětí 
 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1D, 2A, 3C, 4C, 5A, 6A, 7A, 8C, 9B, 10C, 11B, 12C, 13B, 14D, 

15A, 16B, 17D, 18B, 19C, 20C. 


