
Test z přijímacího řízení FP TUL 

Bakalářský studijní program Sociální práce 

7. červen 2022 

1. Technická univerzita v Liberci je: 

A) soukromá vysoká škola univerzitního typu 

B) státní vysoká škola univerzitního typu 

C) veřejná vysoká škola univerzitního typu 

D) všeobecná vysoká škola univerzitního typu 

 

2. Z následujících tvrzení vyberte to, které neplatí: 

A) Česká republika ratifikovala Úmluvu o právech dítěte v roce 1991. 

B) Úmluva o právech dítěte byla přijata Valným shromážděním OSN v roce 1989. 

C) Úmluva o právech dítěte pokrývá 4 široké kategorie práv dětí: práva na život, 

rozvoj, ochranu a participaci. 

D) Úmluvu o právech dítěte neratifikovalo pouze pět států světa. 

 

3. Pojem teleologie označuje: 

A) filosofickou disciplínu, která se zabývá vztahem člověka k Bohu. 

B) názor, že mezi svobodou člověka a jeho postavením ve světě není kauzální 

vztah. 

C) vědní obor, který se zabývá studiem vlivu televizního vysílání na společnost. 

D) názor, že veškeré dění směřuje k určitému cíli, má svůj účel. 

 

4. Crowdfundingem se označuje: 

A) Relativně nová metoda tzv. rozptýleného bydlení určená pro osoby s mentálním 

postižením schopné samostatného života v některém z typů sociálního bydlení 

uprostřed běžné obecní zástavby. 

B) Finanční podíl obce na zmírňování problémů způsobených existencí sociálně 

vyloučené lokality v katastru této obce. 

C) Způsob financování projektu, produktu nebo činnosti, při kterém větší počet 

dárců přispívá na internetovém portálu k cílové částce. 

D) Finanční spoluúčast klienta domu s pečovatelskou službou na jemu 

poskytovaných službách. 

 

5. Aorta (srdečnice) vystupuje u zdravého člověka ze srdce, konkrétně z: 

A) levé komory. 

B) levé předsíně (síně). 

C) pravé komory. 

D) pravé předsíně (síně). 

 

6. Uveďte (číslicí) na kolik vyšších územních samosprávných celků zvaných 

kraje se člení Česká republika: 

 



 

7. Výsledek (popř. proces) vyhledávání informací ve formě dokumento-

grafických nebo faktografických záznamů, popř. plných textů dokumentů 

se nazývá? 

A) investigace 

B) explorace 

C) lokalizace 

D) rešerše 

 

8. Určete, ve které větě bylo správně použito slovo empatie. 

A) Empatie je jednou ze tří základních součástí právní normy. 

B) Empatie je ucpání cévy v důsledku zanesení pohyblivého vmetku krví na místo 

zúžení cévy. 

C) Empatie umožňuje vcítění se do prožitků druhé osoby. 

D) Osobu s empatií je nutné léčit na infekčním oddělení nemocnice. 

 

9. Listina základních práv a svobod: 

A) je součástí ústavního pořádku ČR. 

B) není součástí ústavního pořádku ČR. 

C) je součástí Občanského zákoníku. 

D) je pouze nedílnou součástí mezinárodní Listiny základních práv a svobod. 

 

10. Synonymum pro odborný termín anxieta je: 

A) strach. 

B) úzkostlivost. 

C) úzkost. 

D) fóbie. 

 

11. Uveďte jméno antického filosofa, jenž je autorem díla Ústava: 

 

 

12. Mezi projevy nonverbální komunikace přímo nepatří: 

A) detenze. 

B) haptika. 

C) proxemika. 

D) mimika. 

 

13. Uveďte jeden příklad nepřímé daně, který je uplatňován v České 

republice: 

 

 

14. Náboženský dialog mezi stoupenci jednotlivých církví se nazývá: 

A) eklekticismus 

B) ekumenismus 



C) empirismus 

D) entelechismus 

 

15. Jak rozumíte výroku Abrahama Harolda Maslowa „Když máte v ruce 

jen kladivo, všechno začne vypadat jako hřebík.“? 

 

 

16. V rámci systému státní sociální podpory je uplatňován především princip: 

A) ekvivalence. 

B) participace. 

C) solidarity. 

D) subsidiarity. 

  

17. Autorkou psychogenetického rozhovoru, jako metody individuálního 

šetření s klientem, byla v české sociální práci její historicky 

nejvýznamnější představitelka. Jak se jmenovala? 

 

 

18. Negace výroku „Jestliže pan XY lže, pak i krade.“ zní: 

A) Jestliže pan XY nelže, pak nekrade. 

B) Jestliže pan XY nelže, pak krade. 

C) Pan XY lže i krade. 

D) Pan XY lže a nekrade. 

 

19. Behaviorismus byl při svém vzniku významně ovlivněn pracemi 

reflexologa: 

A) Abrahama Harolda Maslowa. 

B) Alfreda Adlera. 

C) Carla Gustava Junga. 

D) Ivana Petroviče Pavlova. 

 

20. Doplňte pravopisné cvičení, včetně interpunkčních znamének. 

Praha je v_znamnou _vropskou metropol_. Pro tur_sty je zajímavá. Lze kráčet 

pře_ _alou _tranu na _radčany_ kterým vévodí _ra_ský _rad_ kde se mnohokrát 

sešl_ slavné osobnosti. 

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:  
1C,  

2D,  

3D,  

4C,  

5A,  

6: 14,  

7D,  



8C,  

9A,  

10C,  

11: Platón,  

12A,  

13: Např. spotřební daň, daň z přidané hodnoty, příp. ekologické daně a cla,  

14B,  

15: Např. Kognitivní zkreslení vyjadřující sklon člověka spoléhat na jemu známý 

nástroj (postup, metodu ...) i v takových situacích, ve kterých se hodí uplatnění 

jiného nástroje,  

16C,  

17: Marie Krakešová,  

18D,  

19D,  

20: Praha je významnou evropskou metropolí. Pro turisty je zajímavá. Lze kráčet 

přes Malou Stranu na Hradčany, kterým vévodí Pražský hrad, kde se 

mnohokrát sešly slavné osobnosti. 
  



Test z přijímacího řízení FP TUL 

Bakalářský studijní program Sociální práce 

28. červen 2022 

 

1. Dedukce znamená: 

A) aplikaci obecného poznatku na konkrétní (jednotlivý) případ. 

B) odhlížení od nepodstatných znaků 

C) vytváření pojmů a definic 

D) vyvozování obecného tvrzení z jednotlivých případů 

 

2. Organizace UNESCO je: 

A) Organizací Evropské unie pro komunikaci, vědu a kulturu. 

B) Organizací Rady Evropy pro výchovu, kulturu a ochranu životního prostředí. 

C) Organizací spojených národů pro ochranu životního prostředí a ochranu před 

klimatickými změnami. 

D) Organizací spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu. 

 

3. Dle Zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech, v platném znění, patří mezi 

státní symboly České republiky: 

A) České korunovační klenoty. 

B) lípa.  

C) státní barvy (trikolóra). 

D) Svatováclavská koruna. 

 

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

U člověka toto období fyziologicky trvá: 

A) 180 dní. 

B) 260 dní. 

C) 280 dní. 

D) 320 dní. 

 

5. Způsobilost k právům a povinnostem u člověka… Vyberte správné tvrzení. 

A) …lze zmírnit, vyžadují-li to okolnosti. 

B) …lze odejmout, za jistých, zákonem daných okolností. 

C) …lze omezit, za jistých, legislativou přesně vymezených okolností. 

D) …nelze za žádných okolností odebrat či zbavit. 

 

6. Doplňte jednoslovné pojmenování skutečnosti, kdy je člověku znemožněno 

dosáhnout uspokojení nějaké subjektivně důležité potřeby, ačkoli byl 

přesvědčen, že tomu tak bude a tím vzniká psychicky náročná situace. 



Vyvolaná ztráta naděje na uspokojení s prožitkem zklamání se označuje 

jako… 

 

 

7. Co označuje slovo probace? 

A) Cílené a včasné vyhledávání jedinců či skupin ohrožených sociálním 

vyloučením nebo jinou sociální událostí. 

B) Kontrolu, jak odsouzený plní opatření stanovená soudem, a zároveň podporu 

odsouzeného, aby se vyvaroval protiprávního jednání. 

C) Metodu zjišťování kvality poskytovaných sociálních služeb. 

D) Vzdělávací proces, ve kterém zkušenější a vzdělanější osoba převezme 

odpovědnost za výcvik méně zkušeného pracovníka. 

 

8. Volby do Senátu Parlamentu ČR probíhají na základě: 

A) absolutního zastoupení. 

B) legisvakančního zastoupení. 

C) poměrného zastoupení. 

D) většinového zastoupení. 

 

9. Mezi prvním a druhým slovem je určitý vztah. Vyberte z nabízených slov 

to, které vyjadřuje podobný vztah ke slovu marginální. 

pragmatický : praktický; marginální : … 

A) egoistický. 

B) jízlivý. 

C) okrajový. 

D) malicherný. 

 

10. Je-li vývoj člověka akcelerován, znamená to, že je: 

A) přerušen. 

B) zastaven. 

C) zpomalen. 

D) zrychlen. 

 

11. Uveďte celé jméno autora díla Audience: 

 

 

12. JUDr. Stanislav Křeček vykonává v současné době, tj. k 1. 6. 2022, funkci: 

A) místopředsedy Českomoravské konfederace odborových svazů. 

B) poslance Parlamentu ČR. 

C) předsedy Senátu Parlamentu ČR. 

D) veřejného ochránce práv. 

 

13. Uveďte alespoň dva paralingvistické aspekty řeči: 

 



 

14. Sociální služba, která poskytuje prvky závazné a povinné, je služba: 

A) obligatorní. 

B) fakultativní. 

C) není službou. 

D) kombinační. 

 

15. Jak rozumíte výroku Friedricha Nietzscheho „Kdo má ve svém životě 

nějaké proč, ten snese téměř každé jak.“? 

 

 

16. Sociální pravidlo, které říká, že člověk by měl pomáhat tomu, kdo pomohl 

jemu, a neměl by ubližovat tomu, kdo mu pomohl, se označuje jako norma: 

A) reciproční. 

B) parciální. 

C) klinická. 

D) eklektická. 

 

17. Uveďte celé jméno autora/ů, který/ří definoval/i a popsal/i podstatu 

fungování obranného mechanismu projekce: 

 

 

18. Pojem nostrifikace vyjadřuje: 

A) proces ověřování listin zvláštního zřetele, např. listin se státním tajemstvím. 

B) proces ověřování pravosti listin a podpisů. 

C) proces statistického zpracování listin. 

D) proces uznávání listin, diplomů z cizích států. 

 

19. Mějme dvě premisy: 

Podmínkou přijetí na vysokou školu je úspěšné vykonání přijímacích 

zkoušek. 

Student XY nebyl přijat na vysokou školu. 

Jak zní konkluze (závěr) kategorického sylogismu v duchu Aristotelovy 

logiky? 

A) Student XY vykonal úspěšně přijímací zkoušky na vysokou školu. 

B) Student XY nevykonal úspěšně přijímací zkoušky na vysokou školu. 

C) Student XY bude přijat na vysokou školu v odvolacím řízení. 

D) Přijímací zkoušky na vysokou školu jsou příliš náročné. 

 

20. Doplňte pravopisné cvičení, včetně interpunkčních znamének. 

Praha se p_šní mnoha pam_tihodnostmi a zajímavými _tezkami. Za zmínku stojí 

památný _rloj s dvanácti apoštol_. Můžeme se v_dat i na _áclavské _áměstí_ 

na jehož konci stojí budova _árodního _uzea. Pr_vodci popisoval_ tam_jší krásu. 

 



SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:  
1A,  

2D,  

3C,  

4C,  

5D,  

6: frustrace,  

7B,  

8D,  

9C,  

10D,  

11: Václav Havel,  

12D,  

13: Např. Barva hlasu, výška a tempo (rychlost), hlasitost, tón, intonace, přízvuk, 

důraz, přestávky v řeči, chyby v řeči, modulace hlasu…,  

14A,  

15: Máme-li pro své konání nějaké opodstatnění (smysl), snáze překonáváme 

obtížné situace,  

16A,  

17: Sigmund Freud a Anna Freudová,  

18D,  

19B, 

20: Praha se pyšní mnoha pamětihodnostmi a zajímavými stezkami. Za zmínku 

stojí památný orloj s dvanácti apoštoly. Můžeme se vydat i na Václavské náměstí, 

na jehož konci stojí budova Národního muzea. Průvodci popisovali tamější krásu. 


