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1. Pět chlapců hrálo stolní tenis. Kolik zápasů sehráli, když hrál každý 

s  každým? 

 

 

2. Paliativní péče je: 

A) jeden z druhů primární prevence v etopedii; smyslem je předcházet rizikovému 

chování u dětí z neúplných rodin, u kterých se ještě rizikového chování 

nevyskytlo. 

B) medicínský obor poskytující péči lidem se závažným onemocněním; může se 

jednat o nevyléčitelná onemocnění, ale také onemocnění, které má šanci 

na vyléčení, ale zásadně ovlivňuje život člověka. Cílem je zlepšit kvalitu života 

pacienta a jeho rodiny, přinést úlevu od symptomů a stresu spojeného 

se závažným onemocněním. 

C) oblast logopedie, která se věnuje lidem s palatolálií, což je druh narušené 

komunikační schopnosti, která provází rozštěp patra, popřípadě rtu a patra. 

D) sociální ambulantní služba, která je poskytována primárně lidem 

s vícenásobným postižením; cílem je zlepšení jemné a hrubé motoriky a 

v důsledku toho zvýšení samostatnosti těchto lidí. 

 

3. Co je opakem dominance? Uveďte jednoslovný odborný výraz: 

 

 

4. Dle Freudovy teorie psychického vývoje odpovídá orální stadium: 

A) batolecímu věku. 

B) dospívání. 

C) kojeneckému věku. 

D) dospívání. 

 

5. Vyjádřete jedním slovem, jak nazýváme základní mechanismus pokojného 

řešení konfliktů za účasti třetí strany, jehož cílem je dohoda: 

 

 

6. Uveďte jedním slovem, jaká je pozice jedince ve skupině, prohlásíme-li o ní, 

že je marginální: 

 

 

7. Pokud o něčem prohlásíme, že je to sofistikované, pak je to: 

A)  dědičné. 

B) dlouhotrvající. 

C) promyšlené. 

D) překonané ve smyslu zastaralé. 



 

8. Jedním z nástrojů vedení rozhovoru s klientem v pomáhající profesi, kterou 

je i speciální pedagogika, je situace, kdy pracovník, který rozhovor vede, 

vlastními slovy vystihne myšlenku, kterou mu klient sdělil. Tím dá speciální 

pedagog najevo soustředěnou pozornost. O jaký nástroj aktivního 

naslouchání se v tomto případě jedná? 

A) kongruence 

B) naslouchání 

C) parafrázování 

D) rada 

 

9. Jako tzv. oxymoron nazýváme v lingvistice spojení slov, jejichž význam 

se navzájem vylučuje. V textu se nacházejí 4 slovní spojení, která jsou 

oxymorem. Podtrhněte je. 

Marek nastoupil do místní banky jako osobní bankéř. Nebyla to sice práce jeho 

snů, říkal si však, že je lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. To, že mu se 

získáním tak dobré pozice pomohl jeho tchán, bylo ve městečku veřejným 

tajemstvím. Kromě pracovního místa vděčil Marek tchánovi i za další věci. Jeho 

skvělá žena dostala věnem prostorný rodinný dům i pohodlné auto. K tomu mají 

doživotně vstupné zdarma do místního divadla i sportovního centra. „I o dospělé 

děti je potřeba se dobře postarat”, říkával tchán, kterému patřila větší polovina 

městečka a který v něm měl značný vliv. 

 

10. V jakém evropském městě sídlí Mezinárodní soudní dvůr? 

 

 

11. Vyjádřete jedním slovem, jaký je význam pojmu validita: 

 

 

12. Odsouzenec k smrti dostal na výběr – bude-li jeho poslední sdělení pravda, 

bude popraven oběšením, jestliže bude jeho poslední sdělení nepravda, 

bude popraven zastřelením. Jakým sdělením docílil odsouzenec toho, že jej 

nebylo možné ani oběsit ani zastřelit? 

 

 

13. Uveďte příklady dvou konkrétních kognitivních procesů: 

 

 

14. Úmluva o právech dítěte vstoupila v České republice v platnost v roce: 

A) 1970. 

B) 1981. 

C) 1990. 

D) Žádná z výše uvedených odpovědí není správná. 

 



15. Negativní vztah ke škole může souviset s psychickou poruchou, která je 

vyvolaná nepřiměřeným strachem a úzkostí z různých vyučovacích 

předmětů, osob či situací vázaných na školní prostředí. Jak se tato porucha 

nazývá? 

A) agorafóbie 

B) šikana 

C) školní fóbie 

D) záškoláctví 

 

16. Slovní spojení „hypertrofované sebevědomí“ označuje: 

A) nadměrné vědomí vlastní ceny. 

B) neuvědomění si vlastní ceny. 

C) přiměřené vědomí vlastní ceny. 

D) snížené vědomí vlastní ceny. 

  

17. Uveďte, kdo v roce 1774 zavedl na území dnešní České republiky povinnou 

školní docházku: 

 

 

18. Který z následujících výrazů lépe odráží pohled moderní speciální 

pedagogiky na cílovou skupinu, s níž tato věda pracuje: 

A) postižený člověk. 

B) člověk s postižením. 

 

19. Jaký je správný tvar slova „lži“, který patří na místo tří teček v následující 

větě: „Při vyšetřování bylo nezbytné pracovat se všemi…“? 

 

 

20. Doplňte pravopisné cvičení, včetně interpunkčních znamének. 

Praze se říká stověžatá_ ale ve skutečnosti má věží daleko více_ Mezi 

nejv_hledávanější části patří historické čtvrti s ú_kými uličkami, množstvím 

starob_l_ch domů, věží, paláců a zahrad. K centru Prahy náleží _taroměstské 

_áměstí. Průvodci vyzdvihoval_ tam_jší krásu. 

 

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:  
1: 10,  

2B,  

3: Submise, submisivita, podřízenost.,  

4C,  

5: Mediace,  

6: Okrajová, mezní, podružná, nedůležitá, nevýznamná, menšinová, zanedbatelná, 

7C,  

8C,  



9: Marek nastoupil do místní banky jako osobní bankéř. Nebyla to sice práce jeho 

snů, říkal si však, že je lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. To, že mu 

se získáním tak dobré pozice pomohl jeho tchán, bylo ve městečku veřejným 

tajemstvím. Kromě pracovního místa vděčil Marek tchánovi i za další věci. Jeho 

skvělá žena dostala věnem prostorný rodinný dům i pohodlné auto. K tomu mají 

doživotně vstupné zdarma do místního divadla i sportovního centra. „I o dospělé 

děti je potřeba se dobře postarat”, říkával tchán, kterému patřila větší polovina 

městečka a který v něm měl značný vliv.,  

10: v Haagu,  

11: Platnost, právoplatnost, pravdivost, schopnost testu měřit skutečný stav.,  

12: „Je jisté, že budu zastřelen.“,  

13: Vnímání, představování/představivost, paměť, pozornost, myšlení, fantazie, 

tvořivost/kreativita, učení.,  

14D,  

15C,  

16A,  

17: Marie Terezie,  

18B,  

19: lžemi,  

20: Praze se říká stověžatá, ale ve skutečnosti má věží daleko více. Mezi 

nejvyhledávanější části patří historické čtvrti s úzkými uličkami, množstvím 

starobylých domů, věží, paláců a zahrad. K centru Prahy náleží Staroměstské 

náměstí. Průvodci vyzdvihovali tamější krásu. 
  



Test z přijímacího řízení FP TUL 

Bakalářský studijní program Sociální práce 

28. červen 2022 

 

1. Otec má tři syny ve věku 7, 3 a 1 rok. Za 8 let bude součet jejich věku shodný 

s věkem jejich otce v tu dobu. Kolik let je otci dnes? 

 

 

2. Jaký je význam slova sylabus? 

A) Jedná se o komunikační systém, který se využívá u osob s poruchami 

autistického spektra. 

B) Jedná se o prvoka, který způsobuje patologický vývoj plodu. Pokud není 

těhotenství včas přerušeno, dochází k narození dětí s těžkou mentální retardací. 

C) Jedná se o speciální dlahu, která se aplikuje na horní končetinu dětí s 

hemiparetickou formou dětské mozkové obrny. Smyslem je eliminace 

kontraktur a snadnější ovládání horní končetiny. 

D) Jedná se o stručný výtah, heslovitý přehled myšlenkového postupu (např. 

přednášky). 

 

3. Místo teček doplňte správné slovo: „Za … se považuje, když jeden nebo více 

žáků úmyslně a opakovaně ubližuje druhému. 

 

 

4. Jaký odborník se primárně věnuje dětem s narušenou komunikační 

schopností (úprava výslovnosti, rozvoj komunikačních dovedností apod.)? 

A) logoped 

B) oftalmolog 

C) psychoped 

D) ortoped 

 

5. Uveďte jeden konkrétní příklad (odborný, jednoslovný název) terapie 

s využitím zvířete: 

 

 

6. Komu v České republice náleží právo udělit amnestii? 

 

 

7. Typickým příznakem Alzheimerovy choroby je: 

A) degenerativní postižení kloubů. 

B) demence. 

C) porucha rovnováhy. 

D) ztráta zraku. 



8. Ve kterém věku by podle E. H. Eriksona mělo dítě vyřešit konflikt mezi 

vlastní iniciativou a pocitem viny? 

A) v předškolním období 

B) v mladším školním věku 

C) ve starším školním věku 

D) v adolescenci 

 

9. Jako tzv. oxymoron nazýváme v lingvistice spojení slov, jejichž význam 

se navzájem vylučuje. V textu se nacházejí 4 slovní spojení, která jsou 

oxymorem. Podtrhněte je. 

Eva s Milenou chodí se svými dětmi na hřiště za domem každé odpoledne. 

Návštěvu hřiště vnímají jako sázku na jistotu, děti se zabaví a ony mají chvilku 

pro sebe. Hlasitým šepotem tak, aby je sousedé neslyšeli, probírají vše, co 

se u nich doma i u sousedů za uplynulý den událo. Obvykle jsou sice děti 

na konci odpoledne od hlavy až k patě od písku, obě maminky to ale berou 

s nadhledem a s úsměvem dodávají, že je to přece čistá špína. A zároveň 

se ujišťují, že následující den se na hřišti zase potkají. Výjimku tvoří čtvrtky, kdy 

je v zoologické zahradě vstupné zdarma. To potom oželí poklidné odpoledne 

strávené za domem a vyrážejí s dětmi tam. 

 

10. V jakém evropském městě sídlí Mezinárodní soudní dvůr? 

 

 

11. Kdo by zakladatelem a hlavním představitelem psychoanalýzy? Postačí 

uvést příjmení. 

 

 

12. Jak se v psychologii nazývá stav, kdy některá z objektivně významných 

potřeb, biologických či psychických, není uspokojována v dostatečné míře, 

přiměřeným způsobem a po dostatečně dlouhou dobu? Uveďte 

jednoslovný odborný výraz. 

 

 

13. Za mladistvou osobu je z pohledu legislativy v České republice považována 

ta, která: 

A) dovršila 12. rok a nepřekročila 15. rok svého života. 

B) dovršila 12. rok a nepřekročila 18. rok svého života. 

C) dovršila 15. rok a nepřekročila 18. rok svého života. 

D) dovršila 18. rok a nepřekročila 21. rok svého života. 

 

14. Úmluva o právech dítěte vstoupila v České republice v platnost v roce: 

A) 1970. 

B) 1981. 

C) 1990. 

D) Žádná z výše uvedených odpovědí není správná. 



 

15. Co logicky nepatří mezi ostatní? 

A) 21 – BA 

B) 35 – CE 

C) 57 – EG 

D) 93 – IA 

 

16. Droga s názvem pervitin patří mezi: 

A) kanabinoidy. 

B) opioidy. 

C) sedativa. 

D) stimulancia. 

 

 

17. Uveďte, kdo v roce 1774 zavedl na území dnešní České republiky povinnou 

školní docházku: 

 

 

18. Vyberte pravdivá tvrzení o pojmech „legitimita“ a „legalita“. 

A) Jsou to adjektiva. 

B) Jsou to antonyma. 

C) Jsou to substantiva. 

D) Jsou to synonyma. 

 

19. Napište správný tvar slova „vši“, který patří místo tří teček v následující 

větě: „Při výzkumu choroby pediculosis pubis bylo nezbytné zabývat se 

všemi …“. 

 

 

20. Doplňte pravopisné cvičení, včetně interpunkčních znamének. 

Prahu naz_váme střediskem kultury_ Je zde mnoho škol. Mezi nimi v_niká 

starob_lá _arlova _niverzita. Praha vznikla na křižovatce obchodních cest 

v_užívaných již v 9_ století. Průvodci vždy v_právěl_ tur_stům 

o nejvýznam_jších událostech v Praze. 

 

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:  
1: 27,  

2D,  

3: šikana, šikanování,  

4A,  

5: Např. canisterapie, hipoterapie, felinoterapie, ornitoterapie, delfinoterapie, 

caviaterapie,  

6: Prezident republiky, hlava státu, Miloš Zeman,  

7B,  



8A,  

9: Eva s Milenou chodí se svými dětmi na hřiště za domem každé odpoledne. 

Návštěvu hřiště vnímají jako sázku na jistotu, děti se zabaví a ony mají chvilku 

pro sebe. Hlasitým šepotem tak, aby je sousedé neslyšeli, probírají vše, co se 

u nich doma i u sousedů za uplynulý den událo. Obvykle jsou sice děti na konci 

odpoledne od hlavy až k patě od písku, obě maminky to ale berou s nadhledem 

a s úsměvem dodávají, že je to přece čistá špína. A zároveň se ujišťují, že 

následující den se na hřišti zase potkají. Výjimku tvoří čtvrtky, kdy je 

v zoologické zahradě vstupné zdarma. To potom oželí poklidné odpoledne 

strávené za domem a vyrážejí s dětmi tam. 

10: v Haagu,  

11: Freud,  

12: Deprivace, frustrace,  

13C,  

14D,  

15D,  

16D,  

17: Marie Terezie,  

18C,  

19: vešmi,  

20: Prahu nazýváme střediskem kultury. Je zde mnoho škol. Mezi nimi vyniká 

starobylá Karlova univerzita. Praha vznikla na křižovatce obchodních cest 

využívaných již v 9. století. Průvodci vždy vyprávěli turistům 

o nejvýznamnějších událostech v Praze. 


