
 Studijní program: N 6731 – Sociální politika a sociální práce  

 Studijní obor:  Charitativní a sociální práce (PS, KS) - navazující magisterské 

studium,   specializace Sociální práce s rodinami / Řízení v sociálních službách  
 

Skupina A: 

Správná řešení jsou vyznačena tučně. 
 

 

1. Nejvyšším orgánem státu odpovědným za výkon azylové politiky v ČR je: 

a) Ministerstvo vnitra ČR 

b) Ministr po lidská práva 

c) Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 

2. Supervize je v sociální práci a službách 

a) Nástrojem kontroly pracovníků 

b) Prostředkem podpory a rozvoje pracovníků 

c) Podkladem pro hodnocení pracovníků 
 

3. Přístup zaměřený na úkoly vychází z následujících předpokladů  

a)  Emoční prožívání klenta je klíčem k řešení jeho situace 

b) Časové limity motivují uživatele služby 

c) Je důležité vědomě zpracovat důležité ranné zkušenosti 
 

4. Stereotypy v rodinných vztazích označujeme jako: 

a) Interakční vzorce 

b) Vývojový cyklus rodiny 

c) Rodinné hodnoty 
 

5. Diskriminace označuje: 

a) Legitimní vylučování rizikových jedinců 

b) Bariéry v občanském životě 

c) Nerovné zacházení s některými lidmi 
 

6. Terénní sociální práce s nízkoprahovou nabídkou pomoci pro jednotlivce a skupiny s 

rizikovým chováním se nazývá: 

a) Dispenzarizace 

b) Poradenství 

c) Streetwork 
 

7. Viktor E. Frankl je zakladatelem  psychoterapeutického přístupu: 

a)  kognitivně – behaviorální terapie 

b)  psychoanalýzy 

c)  logoterapie  
 

8. Psychoanalýza využívá při popisu struktury  osobnosti pojmů 

a)  kongruence, sebeaktualizační tendence, bezpodmínečné přijetí 

b)  id, ego, superego 

c)  objekt, stimul, reakce  
 

9. Sociální inkluze je: 

a) Snaha o asimilaci etnicky, kulturně či zdravotně odlišných jedinců 

b) Synonymum pro úsilí o sociální integraci propuštěných z ochranné výchovy 

c) Vyšší, participativní stupeň začleňování osob s etnickou, sociokulturní či fyzickou 

jinakostí 



 

10. Pojmy Charita a Diakonie 

a) jsou označením pro instituce zabývající se sociální  prací v rámci křesťanských  

          církví 

b) jsou označením pro  státní poskytovatele sociálních služeb 

c) jsou označením pro instituce zabývající se sociální prací v rámci římskokatolické 

církve 

 

11. Sociální vyloučení chápeme jako: 

a)  nedostatečnou účast člověka na politickém životě společnosti   

b) vyloučení člověka z vrstevnické skupiny 

c) nedostatečnou účast člověka na životě skupiny, místního společenství, případně  

     celé společnosti 

d)  vyloučení člověka z pracovního kolektivu  
 

12. Sociální služby dělíme dle obsahu: 

a)  na služby poskytované jednotlivcům, skupinám a komunitám 

b) na služby sociální péče, služby sociální prevence, sociální poradenství 

c) na služby terénní, ambulantní a pobytové 

d) na služby státní a nestátní 
 

13. Streetwork znamená: 

a) práci s klienty v jejich přirozeném prostředí 

b) práci s klienty v ústavním zařízení 

c) práci s klienty ve zdravotnickém zařízení 

d) práci s klienty v kanceláři sociálního pracovníka 
 

14. Hovoříme-li o azylové proceduře, máme na mysli:  

a) pomoc klientům azylových domů s vyřizováním dokladů a sociálních dávek 

b) sociální práci s klienty v azylových domech, noclehárnách a poradnách  

c) proces související s poskytováním azylu uprchlíkům 

d) ochranu a pomoc ženám v azylových zařízeních pro matky s dětmi 
 

15. Dětské domovy pro děti od tří let spadají pod: 

a) resort školství 

b) resort zdravotnictví 

c) resort sociálních věcí 

d) resort vnitra 
 

16. K pasivní politice zaměstnanosti řadíme: 

a) veřejně prospěšné práce 

b) vyplácení hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání 

c) chráněné dílny 

d) podporu podnikání 
 

17. Sociální zlenivění jedince,  v souvislosti s jeho nezaměstnaností, chápeme jako: 

a) ztrátu pracovních návyků, smyslu pro povinnost, zodpovědnost 

b) snadnou unavitelnost 

c) návyk na život na sociálních dávkách 

d) neschopnost uplatnit se na trhu práce 
 

18. Pracovník v sociálních službách na rozdíl od sociálního pracovníka 

a)  musí mít minimálně vyšší odborné vzdělání,  vykonává svou práci vždy samostatně 



b)  nemusí mít minimálně vyšší odborné vzdělání, jeho doménou je především přímá  

     péče o klienty 

c)  musí mít minimálně vysokoškolské vzdělání, jeho doménou je posuzování nároku na  

     dávky 
 

19. Profesní organizace sociálních pracovníků: 

a)  současné době v ČR existují, členství v nich je pro sociální pracovníky povinné 

b)  v současné době v ČR neexistují 

c)  současné době v ČR existují, členství v nich není pro sociální pracovníky povinné 
 

20. Depistáž v sociální práci je: 

a) Preventivní vyhledávání ohrožených anebo rizikových osob  

b) Monitorování situace klientů, s nimiž se pracuje 

c) Screening klientů po ukončení spolupráce 

 

21. Česká katolická charita je registrována jako: 

a) rozpočtová organizace, založená ministerstvem práce a sociálních věci  

b) občanské sdružení, registrované na ministerstvu vnitra 

c) církevní právnická osoba, zřízena na základě kanonického práva 
 

22. Pro sociální práci v období let 1945 – 1989 je charakteristické, že 

a) Jediným aktérem sociálních aktivit se stává stát 

b) vzniká institut domovského práva 

c) Vzniká neziskový sektor 
 

23. Mezi sociální služby nepatří: 

a) Osobní asistence, podpora samostatného bydlení, domovy aj. 

b) Pracovní rehabilitace a podporované zaměstnávání  
c) Odborné sociální poradenství a raná péče 

 

24. Handicap je v kontextu sociální práce: 

a)  Synonymum jakéhokoliv zdravotního postižení 

b)  Sociálně determinované znevýhodnění, plynoucí z klientova postižení  
c)  Označení pro omezené nebo narušené schopnosti klienta 

 

25. Vznik profesionální sociální práce časově  souvisí  

a) s obdobím stěhování národů 

b) s průmyslovou revolucí – (industrializace a urbanizace) 

c) se společenskou transformací po pádu komunismu 
 

26. Mezi cílové skupiny streetworku nepatří: 

a) Sportovci  

b) Sportovní fanoušci 

c) Bezdomovci  
 

27. Tvrzení, že etickou kvalitu nezakládá jednání samo, ale následky, které od něj lze 

očekávat, je charakteristické pro: 

a) Utilitaristickou etiku 

b) Deontologickou etiku 

c) Antiopresivní etiku 
 

28. Mezi situace, které nejsou vhodné pro mediaci, bývá uváděno: 

a) Obě strany mají jistý pocit odpovědnosti za konflikt mezi nimi. Pokud to tak 



     není, strany odmítají jakoukoli spolupráci 

b) Případy, kdy jedna strana použije vůči druhé straně hrozeb nebo fyzického 

    násilí. 

c) Strany ani jejich právní zástupci nezastávají názor, že ve sporu nutné musí 

    být jedna strana vítězem a druhá poraženým. 
 

29. Mezi atributy profese v anglosaském pojetí nepatří: 

a) Technické prostředky 

b) Systematická teoretická základna 

c) Etický kodex 
 

30. Azylové domy jsou: 

a) Zařízením, odpovídajícím sociální službě „noclehárny“ 

b) Ubytování pro osoby bez přístřeší, usilující o resocializaci 

c) Ubytovny pro kohokoliv, žijícího na ulici 

 

 

 

 

 

Skupina B: 

Správná řešení jsou vyznačena tučně. 
 

 

1. Depistáž v sociální práci je: 

a) Preventivní vyhledávání ohrožených anebo rizikových osob  

b) Monitorování situace klientů, s nimiž se pracuje 

c) Screening klientů po ukončení spolupráce 
 

2. Handicap je v kontextu sociální práce: 

a)  Synonymum jakéhokoliv zdravotního postižení 

b)  Sociálně determinované znevýhodnění, plynoucí z klientova postižení  
c)  Označení pro omezené nebo narušené schopnosti klienta 

 

3. Mezi sociální služby nepatří: 

a)  Osobní asistence, podpora samostatného bydlení, domovy aj. 

b)  Pracovní rehabilitace a podporované zaměstnávání  
c)  Odborné sociální poradenství a raná péče 
 

4. Stereotypy v rodinných vztazích označujeme jako: 

a) Interakční vzorce 

b) Vývojový cyklus rodiny 

c) Rodinné hodnoty 
 

5. Terénní sociální práce s nízkoprahovou nabídkou pomoci pro jednotlivce a skupiny s     

     rizikovým chováním se nazývá: 

a) Dispenzarizace 

b) Poradenství 

c) Streetwork 
 

6. Diskriminace označuje: 

a) Legitimní vylučování rizikových jedinců 

b) Bariéry v občanském životě 



c) Nerovné zacházení s některými lidmi 
 

7. Azylové domy jsou: 

a) Zařízením, odpovídajícím sociální službě „noclehárny“ 

b)  Ubytovny pro kohokoliv, žijícího na ulici 

c) Ubytování pro osoby bez přístřeší, usilující o resocializaci 
 

8. Supervize je v sociální práci a službách 

a) Nástrojem kontroly pracovníků 

b) Prostředkem podpory a rozvoje pracovníků 

c) Podkladem pro hodnocení pracovníků 
 

9. Sociální inkluze je: 

a) Snaha o asimilaci etnicky, kulturně či zdravotně odlišných jedinců 

b) Synonymum pro úsilí o sociální integraci propuštěných z ochranné výchovy 

c) Vyšší, participativní stupeň začleňování osob s etnickou, sociokulturní či fyzickou 

jinakostí 
 

10. Nejvyšším orgánem státu odpovědným za výkon azylové politiky v ČR je: 

a) Ministerstvo vnitra ČR 

b) Ministr po lidská práva 

c) Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 

11. Hovoříme-li o azylové proceduře, máme na mysli:  

a) pomoc klientům azylových domů s vyřizováním dokladů a sociálních dávek 

b) sociální práci s klienty v azylových domech, noclehárnách a poradnách  

c) proces související s poskytováním azylu uprchlíkům 

d) ochranu a pomoc ženám v azylových zařízeních pro matky s dětmi 

12. K pasivní politice zaměstnanosti řadíme: 

a) veřejně prospěšné práce 

b) vyplácení hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání 

c) chráněné dílny 

d) podporu podnikání 
 

13. Streetwork znamená: 

a) práci s klienty v jejich přirozeném prostředí 

b) práci s klienty v ústavním zařízení 

c) práci s klienty ve zdravotnickém zařízení 

d) práci s klienty v kanceláři sociálního pracovníka 
 

14. Sociální vyloučení chápeme jako: 

a)  nedostatečnou účast člověka na politickém životě společnosti   

a) vyloučení člověka z vrstevnické skupiny 

b) nedostatečnou účast člověka na životě skupiny, místního společenství, případně  

       celé společnosti 

d)  vyloučení člověka z pracovního kolektivu  
 

15. Dětské domovy pro děti od tří let spadají pod: 

a) resort školství 

b) resort zdravotnictví 

c) resort sociálních věcí 

d) resort vnitra 
 



16. Sociální služby dělíme dle obsahu: 

a)  na služby poskytované jednotlivcům, skupinám a komunitám 

b)  na služby sociální péče, služby sociální prevence, sociální poradenství 

c)  na služby terénní, ambulantní a pobytové 

d)  na služby státní a nestátní 
 

17. Sociální zlenivění jedince,  v souvislosti s jeho nezaměstnaností, chápeme jako: 

a) ztrátu pracovních návyků, smyslu pro povinnost, zodpovědnost 

b) snadnou unavitelnost 

c) návyk na život na sociálních dávkách 

d) neschopnost uplatnit se na trhu práce 
 

18. Pracovník v sociálních službách na rozdíl od sociálního pracovníka 

a)  musí mít minimálně vyšší odborné vzdělání,  vykonává svou práci vždy samostatně 

b)  nemusí mít minimálně vyšší odborné vzdělání, jeho doménou je především přímá  

     péče o klienty 

c)  musí mít minimálně vysokoškolské vzdělání, jeho doménou je posuzování nároku na  

     dávky 
 

19. Profesní organizace sociálních pracovníků: 

a)  současné době v ČR existují, členství v nich je pro sociální pracovníky povinné 

b) v současné době v ČR neexistují 

c)  současné době v ČR existují, členství v nich není pro sociální pracovníky povinné 
 

20. Pojmy Charita a Diakonie 

a) jsou označením pro instituce zabývající se sociální  prací v rámci křesťanských  

     církví 

b) jsou označením pro  státní poskytovatele sociálních služeb 

c) jsou označením pro instituce zabývající se sociální prací v rámci římskokatolické 

církve 
 

21. Česká katolická charita je registrována jako: 

a) rozpočtová organizace, založená ministerstvem práce a sociálních věci  

b) občanské sdružení, registrované na ministerstvu vnitra 

c) církevní právnická osoba, zřízena na základě kanonického práva 

22. Pro sociální práci v období let 1945 – 1989 je charakteristické, že 

a)  jediným aktérem sociálních aktivit se stává stát 

b)  vzniká institut domovského práva 

c)  vzniká neziskový sektor 
 

23. Psychoanalýza využívá při popisu struktury  osobnosti pojmů 

a)  kongruence, sebeaktualizační tendence, bezpodmínečné přijetí 

b)  id, ego, superego 

c)  objekt, stimul, reakce  
 

24. Přístup zaměřený na úkoly vychází z následujících předpokladů  

       a)  emoční prožívání klenta je klíčem k řešení jeho situace 

b)  časové limity motivují uživatele služby 

       c)  je důležité vědomě zpracovat důležité ranné zkušenosti 
 

25. Vznik profesionální sociální práce časově  souvisí  

a) s obdobím stěhování národů 

b) s průmyslovou revolucí – (industrializace a urbanizace) 



c) se společenskou transformací po pádu komunismu 
 

26. Mezi atributy profese v anglosaském pojetí nepatří: 

a) Technické prostředky 

b) Systematická teoretická základna 

c) Etický kodex 
 

27. Tvrzení, že etickou kvalitu nezakládá jednání samo, ale následky, které od něj lze      

      očekávat, je charakteristické pro: 

a) Utilitaristickou etiku 

b) Deontologickou etiku 

c) Antiopresivní etiku 
 

28. Mezi situace, které nejsou vhodné pro mediaci, bývá uváděno: 

a)  obě strany mají jistý pocit odpovědnosti za konflikt mezi nimi. Pokud to tak 

     není, strany odmítají jakoukoli spolupráci 

b)  případy, kdy jedna strana použije vůči druhé straně hrozeb nebo fyzického 

     násilí 

c)  Strany ani jejich právní zástupci nezastávají názor, že ve sporu nutné musí 

     být jedna strana vítězem a druhá poraženým. 
 

29. Mezi cílové skupiny streetworku nepatří: 

a) Sportovci  

b) Sportovní fanoušci 

c) Bezdomovi  
 

30. Viktor E. Frankl je zakladatelem  psychoterapeutického přístupu: 

a)  kognitivně – behaviorální terapie 

b)  logoterapie  
c)  psychoanalýzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Studijní program: N 6731 – Sociální politika a sociální práce  

 Studijní obor:  Charitativní a sociální práce (PS) - navazující magisterské studium, 

specializace Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce 
 

Správná řešení jsou vyznačena tučně 
 

1. Humanitarian imperative means: 

a) that action should be taken to prevent or alleviate human suffering arising out of 

disaster or conflict 

b) that all human beings are born free and equal in dignity and rights 

c) international humanitarian agencies are the main actors responsible for providing 

assistance to people affected by disaster of conflict 
 

2. The rights of all people affected by disaster or conflict are summarised in the Humanitarian 

Charter as: 

a) 1. the right to life with dignity  2. the right to receive asylum  3. the right to receive 

humanitarian assistance; 

b) 1. the right to life with dignity  2. the right to receive humanitarian assistance  3. 

the right to protection and security 

c) 1. the right to healthcare and psychosocial support  2. the right to receive food and 

shelter 3. the right to protection and security 
 

3. Disaster risk reduction 

a) is the concept of reducing the number of disaster in the world 

b) is the effort in order to  lessen vulnerability of people and build resilient 

communities 

c) Is the way how to reduce impacts of disasters 
 

4. The United Nations authority responsible for coordination of humanitarian aid is: 

a) UNOCHA 

b) ECHO 

c) OXFAM 
 

5. Among the Protection Principles there is not: 

a) to ensure people’s access to impartial assistance – in proportion to need and without 

discrimination 

b)  to protect people from physical and psychological harm arising from violence and 

coercion 

c) to protect people’s human rights and act ethically 
 

6. Terénní sociální práce s nízkoprahovou nabídkou pomoci pro jednotlivce a skupiny s 

rizikovým chováním se nazývá: 

a) Dispenzarizace 

b) Poradenství 

c) Streetwork 
 

7. Viktor E. Frankl je zakladatelem  psychoterapeutického přístupu: 

a)   kognitivně – behaviorální terapie 

b)   psychoanalýzy 

c)   logoterapie  
 

8. Psychoanalýza využívá při popisu struktury  osobnosti pojmů 

a) kongruence, sebeaktualizační tendence, bezpodmínečné přijetí 



b) id, ego, superego 

c) objekt, stimul, reakce  
 

9. Sociální inkluze je: 

a) Snaha o asimilaci etnicky, kulturně či zdravotně odlišných jedinců 

b) Synonymum pro úsilí o sociální integraci propuštěných z ochranné výchovy 

c) Vyšší, participativní stupeň začleňování osob s etnickou, sociokulturní či fyzickou 

jinakostí 
 

10. Pojmy Charita a Diakonie 

a) jsou označením pro instituce zabývající se sociální  prací v rámci křesťanských     

     církví 

b) jsou označením pro  státní poskytovatele sociálních služeb 

c) jsou označením pro instituce zabývající se sociální prací v rámci římskokatolické  

     církve 
 

11. Sociální vyloučení chápeme jako: 

a)  nedostatečnou účast člověka na politickém životě společnosti 

b)  vyloučení člověka z vrstevnické skupiny 

c)  nedostatečnou účast člověka na životě skupiny, místního společenství, případně  

     celé společnosti 
d)  vyloučení člověka z pracovního kolektivu  

 

12. Sociální služby dělíme dle obsahu: 

a)   na služby poskytované jednotlivcům, skupinám a komunitám 

b)  na služby sociální péče, služby sociální prevence, sociální poradenství 

c)   na služby terénní, ambulantní a pobytové 

d)   na služby státní a nestátní 
 

13. Streetwork znamená: 

a) práci s klienty v jejich přirozeném prostředí 

b) práci s klienty v ústavním zařízení 

c) práci s klienty ve zdravotnickém zařízení 

d) práci s klienty v kanceláři sociálního pracovníka 
 

14. Hovoříme-li o azylové proceduře, máme na mysli:  

a) pomoc klientům azylových domů s vyřizováním dokladů a sociálních dávek 

b) sociální práci s klienty v azylových domech, noclehárnách a poradnách  

c) proces související s poskytováním azylu uprchlíkům 

d) ochranu a pomoc ženám v azylových zařízeních pro matky s dětmi 
 

15. Dětské domovy pro děti od tří let spadají pod: 

a) resort školství 

b) resort zdravotnictví 

c) resort sociálních věcí 

d) resort vnitra 
 

16. K pasivní politice zaměstnanosti řadíme: 

a) veřejně prospěšné práce 

b) vyplácení hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání 

c) chráněné dílny 

d) podporu podnikání 
 



17. Sociální zlenivění jedince,  v souvislosti s jeho nezaměstnaností, chápeme jako: 

a) ztrátu pracovních návyků, smyslu pro povinnost, zodpovědnost 

b) snadnou unavitelnost 

c) návyk na život na sociálních dávkách 

d) neschopnost uplatnit se na trhu práce 
 

18. Pracovník v sociálních službách na rozdíl od sociálního pracovníka 

a)   musí mít minimálně vyšší odborné vzdělání,  vykonává svou práci vždy samostatně 

b)  nemusí mít minimálně vyšší odborné vzdělání, jeho doménou je především přímá   

     péče o klienty 

c)  musí mít minimálně vysokoškolské vzdělání, jeho doménou je posuzování nároku na   

    dávky 

19. Profesní organizace sociálních pracovníků: 

a)  současné době v ČR existují, členství v nich je pro sociální pracovníky povinné 

b)  v současné době v ČR neexistují 

c)  současné době v ČR existují, členství v nich není pro sociální pracovníky povinné 
 

20. Depistáž v sociální práci je: 

a) Preventivní vyhledávání ohrožených anebo rizikových osob  

b) Monitorování situace klientů, s nimiž se pracuje 

c) Screening klientů po ukončení spolupráce 
 

21. Česká katolická charita je registrována jako: 

a) rozpočtová organizace, založená ministerstvem práce a sociálních věci  

b) občanské sdružení, registrované na ministerstvu vnitra 

c) církevní právnická osoba, zřízena na základě kanonického práva 
 

22. Pro sociální práci v období let 1945 – 1989 je charakteristické, že 

a)  Jediným aktérem sociálních aktivit se stává stát 

b)  Vzniká institut domovského práva 

c)  Vzniká neziskový sektor 
 

23. Mezi sociální služby nepatří: 

a)  Osobní asistence, podpora samostatného bydlení, domovy aj. 

b)  Pracovní rehabilitace a podporované zaměstnávání  
c)  Odborné sociální poradenství a raná péče 

 

24. Handicap je v kontextu sociální práce: 

a)  Synonymum jakéhokoliv zdravotního postižení 

b)  Sociálně determinované znevýhodnění, plynoucí z klientova postižení  
c)  Označení pro omezené nebo narušené schopnosti klienta 

 

25. Vznik profesionální sociální práce časově souvisí  

a) s obdobím stěhování národů 

b) s průmyslovou revolucí – (industrializace a urbanizace) 

c) se společenskou transformací po pádu komunismu 
 

26. Mezi cílové skupiny streetworku nepatří: 

a) sportovci  

b) sportovní fanoušci 

c) bezdomovci  
 



27. Tvrzení, že etickou kvalitu nezakládá jednání samo, ale následky, které od něj lze     

      očekávat, je charakteristické pro: 

a) Utilitaristickou etiku 

b) Deontologickou etiku 

c) Antiopresivní etiku 
 

28. Mezi situace, které nejsou vhodné pro mediaci, bývá uváděno: 

a)   Obě strany mají jistý pocit odpovědnosti za konflikt mezi nimi. Pokud to tak 

      není, strany odmítají jakoukoli spolupráci 

b)  Případy, kdy jedna strana použije vůči druhé straně hrozeb nebo fyzického 

           násilí. 

     c)   Strany ani jejich právní zástupci nezastávají názor, že ve sporu nutné musí 

           být jedna strana vítězem a druhá poraženým. 
 

29. Mezi atributy profese v anglosaském pojetí nepatří: 

a) Technické prostředky 

b) Systematická teoretická základna 

c) Etický kodex 
 

30. Azylové domy jsou: 

a) zařízením, odpovídajícím sociální službě „noclehárny“ 

b) ubytování pro osoby bez přístřeší, usilující o resocializaci 

c) ubytovny pro kohokoliv, žijícího na ulici 
Maximální počet bodů:  30  pro obě formy studia 

Minimální počet bodů pro přijetí:  15 – pro prezenční formu studia; 15 – pro kombinovanou 


