Test z přijímacího řízení FP TUL
Bakalářský studijní program Sociální práce
červenec 2020
1. Článek 11 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních
práv a svobod zaručuje „právo vlastnit majetek“. Uveďte, o jaké právo se
jedná:
A) sociální
B) lidské
C) politické
D) hospodářské
2. Jakým pojmem se označuje systémová chyba v sociální politice státu,
v jejímž důsledku je pobírání dávek pro příjemce výhodnější než placená
práce?
A) sociální kvas
B) sociální péče
C) sociální chyba
D) sociální past
3. Dle zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, v platném znění,
se Probační a mediační služba zabývá (kromě dalších činností) také:
A) vedením, pomocí obviněnému, popř. sledováním jeho chování s cílem posílit
míru jeho odpovědnosti za vlastní chování
B) poradenstvím lidem s postižením při začleňování na pracovní trh
C) podporou rodin s dětmi do 6 let věku
D) sledováním nesprávného chování majoritní společnosti k cizincům
a migrantům na území ČR
4. Jednou z definovaných rolí sociálního pracovníka je role facilitační. Tuto
funkci definoval prvně Carl Ransom Rogers již v roce 1971. Co je v této roli
očekávaným chováním sociálního pracovníka?
A) Sociální pracovník má být především dobrým učitelem, který srozumitelně
předává adekvátní ucelené informace.
B) Sociální pracovník má umět vyhodnocovat své sociální intervence
z hlediska použitých metod.
C) Sociální pracovník má důvěru ve skupinu, že za předpokladu ulehčující
atmosféry, kterou vytvoří, skupina rozvine vlastní potenciál a potenciál svých
členů.
D) Sociální pracovník má nést zodpovědnost za sociální organizace či instituce.

5. Je-li člověku znemožněno dosáhnout uspokojení nějaké subjektivně důležité
potřeby, ačkoli byl přesvědčen, že tomu tak bude, vzniká psychicky náročná
situace. Vyvolaná ztráta naděje na uspokojení s prožitkem zklamání se
označuje jako:
A) fobie
B) deprivace
C) stres
D) frustrace
6. Dle současně platné legislativy se soudcem z povolání může v ČR stát
bezúhonný občan, který dosáhl věku:
A) 18 let
B) 21 let
C) 30 let
D) 40 let
7. Kdo může být podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.,
v platném znění, příjemcem příspěvku na péči přiznaného osobě mladší i
starší 18 let věku závislé na pomoci jiné fyzické osoby v I. až IV. stupni?
A) Pouze oprávněná osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby.
B) Pouze fyzická osoba, které byla oprávněná osoba svěřena do péče.
C) Oprávněná osoba, nebo na základě rozhodnutí soudu zákonný zástupce nebo
opatrovník nebo jiná fyzická osoba.
D) Pouze zákonný zástupce osoby oprávněné k přijetí příspěvku na péči.
8. Jaký je význam pojmu segregace?
A) Jedná se o nahrazení poškozené tkáně tkání jinou.
B) Jedná se o oddělování společenských skupin na podkladě zákona, jako zvyklost,
nebo jako důsledek společenské změny.
C) Jedná se o speciální výchovně-vzdělávací přístup k lidem s narušenou
komunikační schopností.
D) Jedná se o vrozené poškození oční sítnice, které má trvalé následky, jež se
projevují středně závažným poškozením zraku.
9. Je-li nějaká funkce u člověka insuficientní, pak je:
A) nedostatečná
B) dostatečná
C) překotně rozvinutá
D) zcela nevyvinutá

10. Umírání v pěti fázích smutku (šok a popření; hněv a agrese; smlouvání;
deprese a lítost; akceptace a smíření, rezignace či zoufalství) poprvé
popsal/a:
A) v 5. st. př. n. l. řecký lékař a filozof Hippokrates
B) v r. 1885 rakouský neurolog a psychoanalytik Sigmund Freud
C) v r. 1995 český psycholog Zdeněk Matějček ve svých esejích Co děti nejvíce
potřebují
D) v r. 1969 americká psycholožka Elisabeth Kübler-Rossová ve své knize On
Death and Dying
11. Kontaktní centrum (též K-centrum) je:
A) nízkoprahové zařízení poskytující metodou kontaktní práce služby v oblasti
snižování zdravotních a sociálních škod působených užíváním drog
B) specializované oddělení kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR, které se
specializuje na informační a zprostředkovatelskou činnost v rámci celé
Evropské unie
C) jednotné kontaktní místo krajských úřadů, kde může zájemce o sociální službu
získat informace o dostupnosti služeb v daném kraji
D) centrum sociální péče, kde se poskytuje odborné a laické sociální i občanské
poradenství
12. Psychologem, který položil základy skupinové sociální práce díky svému
projektu encounterových skupin, byl:
A) Ivan Petrovič Pavlov
B) Sigmund Freud
C) Carl Ransom Rogers
D) Abraham Maslow
13. Co je to participace?
A) Požadavek kladený na klienty sociální práce, aby se aktivně zapojovali do
realizace svých zakázek a řešili je sami.
B) Požadavek kladený na sociální pracovníky/ice, aby se účastnili/y spolupráce
v multidisciplinárních týmech.
C) Princip spoluúčasti, který má vést klienty sociální práce k větší autonomii
a možnosti rozhodovat o svém životě.
D) Princip zranitelnosti, který je vnímán jako zdroj síly klienta pro řešení jeho
životní situace.
14. Podporované zaměstnávání je dle zákona o sociálních službách č. 108/2006
Sb., v platném znění:
A) terénním programem
B) druhem sociálně-terapeutické služby
C) metodou sociální rehabilitace
D) sociálně-aktivizační službou pro osoby se zdravotním postižením

15. Mezi principy sociální politiky nepatří princip:
A) spravedlnosti
B) subsidiarity
C) korerenity
D) participace
16. Příkladem vertikální solidarity v sociální politice je:
A) mezinárodní solidarita
B) mezigenerační solidarita
C) solidarita zdravých a nemocných
D) solidarita zaměstnaných s nezaměstnanými
17. Taťána M. je čerstvou absolventkou vysoké školy. Ihned po promoci si
začala aktivně hledat zaměstnání. Trvalo jí několik týdnů, než prošla
četnými výběrovými řízeními, obdržela výsledky a z pozitivních ohlasů si
vybrala svého budoucího zaměstnavatele. Po dobu svého hledání byla
nezaměstnaná. O jaký typ nezaměstnanosti se jednalo?
A) o strukturální nezaměstnanost
B) o cyklickou nezaměstnanost
C) o sezónní nezaměstnanost
D) o frikční nezaměstnanost
18. Je-li vývoj člověka akcelerován, znamená to, že je:
A) zpomalen
B) zastaven
C) zrychlen
D) přerušen
19. V lidském těle je centrum řízení krevního tlaku uloženo v:
A) mezimozku
B) prodloužené míše
C) středním mozku
D) mozečku
20. Výběžky nervových buněk, které vedou „informace“ dostředivě, se
nazývají:
A) axony
B) dendrity
C) neurity
D) neurony
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1B, 2D, 3A, 4C, 5D, 6C, 7C, 8B, 9A, 10D, 11A, 12C, 13C, 14C,
15C, 16A, 17D, 18C, 19B, 20B.

Test z přijímacího řízení FP TUL
Bakalářský studijní program Sociální práce
srpen 2020
1. Vláda ČR vyhlašuje tzv. nouzový stav v případě živelných pohrom, havárií,
nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy,
zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Jaká
legislativa opravňuje vládu ČR nouzový stav vyhlásit?
A) zákon č. 185/2012 Sb., o krizovém řízení a krizovém managementu státu, ve
znění pozdějších předpisů
B) článek 5 a článek 6 zákona č. 110/1998 Sb., ústavní zákon o bezpečnosti ČR,
ve znění pozdějších předpisů
C) zákon č. 12/1995 Sb., o stavu nouze, ve znění pozdějších předpisů
D) vláda v takové situaci přijímá ad-hoc opatření na základě dohody mezi
představiteli vládních stran
2. Jak se nazývá technická pomůcka (tzv. neuroprotéza), jejíž princip je
založen na elektrické stimulaci zachovaných vláken sluchového nervu a
která umožňuje vznik sluchového vjemu:
A) komunikátor
B) kochleární implantát
C) kardiostimulátor
D) sluchadlo
3.
A)
B)
C)
D)

Ve které zemi byl založen první hospic na světě?
v Německo
v USA
ve Francii
ve Velké Británii

4. Jako systémové týrání bývá v sociální práci označováno:
A) týrání, které probíhá v rámci rodinného systému
B) systematické tedy opakované týrání dítěte jeho vychovatelem
C) postupy orgánů či institucí, které mají pečovat o rozvoj a zdraví dětí, a přesto
jejich činnost vede k poškozování dětí
D) týrání ze strany vrstevníků ve skupině

5. Na základě dále uvedeného určete sociální dávku. Sociální dávka je
poskytována dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v
platném znění. Její výše je závislá na věku dítěte. Nárok má nezaopatřené
dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky
životního minima rodiny a koeficientu 2,70. Jedná se o:
A) sociální příspěvek
B) příspěvek na úhradu potřeb dítěte
C) příspěvek při převzetí dítěte
D) přídavek na dítě
6.
A)
B)
C)
D)

Dřeň nadledvin produkuje v lidském těle hormon, který se nazývá:
adrenalin
kortizol
aldosteron
estrogen

7. Pojmem „skutečný bezdomovec“ v teoriích a metodách sociální práce
označujeme:
A) Osobu, která má doručovací adresu v místě svého posledního hlášeného
trvalého pobytu.
B) Osobu, která se izoluje od sociálního života majoritní společnosti, ztrácí
totožnost, schopnost profesně se rozvíjet a fyzicky upadá.
C) Osobu, která přespává na různých veřejných místech, ve zdravotně
závadných budovách a improvizovaných příbytcích
D) Osobu, která nemá místo trvalého pobytu a legální zaměstnání.
8. Porušení nebo podstatnou odchylku od některé sociální normy,
případně od skupiny sociálních norem, porušení formálních očekávání,
případně neformálních požadavků kladených na lidské chování v dané
společnosti označujeme termínem:
A) sociální stigma
B) sociální konflikt
C) sociální deviace
D) socializační kontrola
9. Samostatný transdisciplinární obor, který se zaměřuje na užívání
návykových látek, závislostní chování a jejich dopady a souvislosti, se
nazývá:
A) epidemiologie
B) drogologie
C) toxikologie
D) adiktologie

10. Ústředním pojmem současné sociální práce v euroamerickém kontextu
je empowerment – zmocňování. Znamená pomoc lidem k větší kontrole
nad životem a jeho okolnostmi. Můžeme jej charakterizovat ve třech
rovinách. Ve kterých?
A) osobní (psychologická), kulturní (diskurzivní) a strukturální
B) osobní (individualistická), sociální (skupinová) a systémová
C) osobní (egocentrická), sociální (antropocentrická) a univerzální
D) osobní (psychologická), sociální (sociologická) a ekonomická
11. Článek č. 30 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny
základních práv a svobod zaručuje hmotné zabezpečení a pomoc
definované skupině osob. Jak je právě tato skupina definována?
A) pouze občané České republiky
B) osoby ve stáří, nezpůsobilé k práci, osiřelé děti a všechny osoby v hmotné
nouzi
C) na dobu nezbytně nutnou všichni občané členských států Evropské unie
D) osoby, které si po ukončení přípravy na povolání platily zdravotní a sociální
pojištění
12. „Jednota či solidarita skupiny projevující se silou vazeb, jež spojují
členy do skupiny jako celku, pocit sounáležitosti a přináležitosti ke
skupině“. Kterým výrazem lze shrnout uvedenou charakteristiku?
A) mykorhiza
B) koheze
C) delece
D) suprese
13. Situace: osoba má postavení na trhu práce, které je označeno jako
„člověk mezi dvěma zaměstnáními“. O jaký typ nezaměstnanosti se zde
jedná?
A) strukturální nezaměstnanost
B) cyklickou nezaměstnanost
C) frikční nezaměstnanost
D) sezónní nezaměstnanost
14. Vyberte název organizace, která provozuje nepřetržitou telefonickou
linku DONA pro oběti domácího násilí?
A) Bílý kruh bezpečí
B) Linka bezpečí
C) MPSV
D) nezisková organizace ROSA

15. Sociální politika plní ve společnosti několik funkcí. Jestliže řeší již
vzniklé sociální události (situace) hovoříme o funkci:
A) preventivní
B) stimulační
C) ochranné
D) homogenizační
16. Jak se nazývá instituce pro registraci žadatelů o podporu
v nezaměstnanosti?
A) Úřad práce
B) obecní úřad s rozšířenou působností
C) Státní úřad inspekce práce
D) Česká správa sociálního zabezpečení
17. Pomocí nápovědy odhalte osobnost: je představitelem utopismu, žil v
letech 1477–1535, je autorem díla „Utopie“ a byl přesvědčen, že by měl
každý stát pečovat o své chudé.
A) Jan Amos Komenský
B) Karel Marx
C) Auguste Comte
D) Thomas More
18. Dle článku č. 14 zákona č.1/1993 Sb., Ústavy ČR, nepatří mezi státní
symboly ČR?
A) malý státní znak
B) státní pečeť
C) lípa
D) státní barvy
19. Jak se označuje soubor znalostí a dovedností, které se vážou
k problematice umírání a smrti?
A) thanatologie
B) gerontologie
C) geriatrie
D) nekromantie
20. Pojmy „pomoc“ a „kontrola“ pro sociální práci definoval koncept, který
se jmenuje:
A) dynamický
B) behaviorální
C) kognitivistický
D) systemický
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1B, 2B, 3D, 4C, 5D, 6A, 7B, 8C, 9D, 10A, 11B, 12B, 13C, 14A,
15C, 16A, 17D, 18C, 19A, 20D.

