Test pro přijímací zkoušku na bakalářský
program Sociální práce, FF ZČU, 2020
POKYNY
1. Vždy jen jedna odpověď je správná!
2. U každé otázky zaznamenejte písmeno označující vybranou odpověď
v příslušném poli na záznamovém archu!
3. Na toto zadání odpovědi nepište.
4. Každá správně zodpovězená úloha je hodnocena jedním bodem. Za
špatné odpovědi se body neodečítají.

VYČKEJTE POKYNŮ
ADMINISTRÁTORA!
TEST BEZ VÝSLOVNÉHO
POKYNU ADMINISTRÁTORA
NEOTEVÍREJTE A
NEOTÁČEJTE!

1) Kdo je v současné době ministr/ministryně práce a sociálních věcí ČR?
a) Michaela Marksová
b) Andrej Babiš
c) Jana Maláčová
d) Petr Krčál
2) Co je jedním z nástrojů státní správy zmírňující sociální vyloučení?
a) Agentura pro sociální začleňování
b) Inspekce sociálních služeb
c) Asociace poskytovatelů sociálních služeb
d) Integrační rada vlády
3) Jak lze jinak označit pozici veřejného ochránce práv?
a) Soudce
b) Ombudsman
c) Hejtman
d) Sociální pracovník
4) Kolik samosprávných krajů je v ČR?
a) 14
b) 10
c) 13
d) 3
5) Jak lze jinak označit tzv. Osvojení?
a) Adopce
b) Pěstounská péče
c) Opatrovnictví
d) Zplnoletnění
6) Kolik členských zemí má v současné době Evropská unie?
a) 31
b) 28
c) 24
d) 27
7) Které z následujících měst je sídlem Ústavního soudu ČR?
a) Praha
b) Brno
c) Plzeň
d) Ostrava

8) Určete jaké skupině náleží následující vlajka:
a) Lidé s handicapem
b) Transsexuálové
c) Romové
d) Běženci

9) Jak se zjednodušeně nazývá vir, kvůli kterému vyhlásila Světová
zdravotnická organizace (WHO) globální stav nouze v roce 2020?
a) HIV
b) Virus Ebola
c) Koronavirus
d) RNA virus
10) Kdo je v současnosti premiérem/premiérkou Velké Británie?
a) David Cameron
b) Theresa Mayová
c) Margaret Thatcherová
d) Boris Johnson
11) Co je ústřední téma českého dokumentárního filmu s názvem V síti (2020)?
a) Závislost dětí na sociálních sítích
b) Nelegální obchodování na internetu
c) Vliv tzv. youtuberů na současnou generaci dětí
d) Zneužívání dětí na internetu
12) Jaké organizaci náleží logo zobrazené vpravo od otázky?
a) Člověk v tísni
b) OSN
c) WHO
d) Jiné
13) Které z následujících práv není součástí Úmluvy o právech
dítěte?
a) Dítě, jehož rodiče pobývají v různých státech, má až na výjimečné
okolnosti právo udržovat pravidelné osobní kontakty a přímé styky s
oběma rodiči
b) Každé dítě má od narození právo na jméno, právo na státní
příslušnost a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na
jejich péči
c) Každé dítě má právo na svobodné rozhodnutí ohledně
skutečnosti, jaké pečující osoby, které mají zajištěné vhodné
podmínky péče, pojme za své biologické rodiče
d) Dítě má právo na svobodu projevu: toto právo zahrnuje vyhledávat,
přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu

14) Čím jsou charakterizována místa v ČR, která jsou označena značkou
HateFree Zone?
a) Jsou součástí sítě deklarující prostor, v rámci kterého se lidé
zdržují projevů násilí a nenávisti
b) Označují místa, která jsou na základě inspekce kvality sociálních
služeb shledána jako sociálně bezpečná pro klienty sociálních služeb
c) Jedná se o instituce a zařízení, v rámci kterých jsou mezi pracovníky
zastoupení lidé z různých kulturních a sociálních vrstev
d) Značka označuje zóny splňující pravidla možnosti přístupu veřejně
dostupného místa všem cílovým skupinám sociální práce včetně
bezbariérového přístupu pro osoby s postižením
15) Co znamená zkratka OSPOD?
a) Organizace sociální práce omezující diskriminaci
b) Orgán sociálně-právní ochrany dětí
c) Odbor správy participační ochrany dospívajících
d) Odborný sociální pracovník ochrany dětí
16) Se kterým z následujících jmen je spojen výrok: „Vím, že nic nevím.”?
a) Sókratés
b) Julius Caesar
c) René Descartes
d) Aristotelés
17) Které z následujících slov neoznačuje typ temperamentu dle Hippokrata
a) Introvert
b) Cholerik
c) Melancholik
d) Sangvinik
18) Který z následujících pojmů neoznačuje pravicovou politickou ideologii?
a) Liberalismus
b) Konzervatismus
c) Nacionalismus
d) Anarchismus
19) Jak je analogicky u dívek označováno to, čemu v případě chlapců říkáme
Oidipův komplex?
a) Afroditin komplex
b) Elektřin komplex
c) Adonisův komplex
d) Jev u dívek neexistuje

20) Autorem kterého z následujících děl je Niccolò Machiavelli?
a) Leviathan
b) Orbis pictus
c) Vladař
d) Ústava
21) Ve kterém roce vstoupila ČR do NATO (Severoatlantické aliance)?
a) 2010
b) 2004
c) 1999
d) 1993
22) Se kterým z následujících filosofů se pojí pojem podobenství o jeskyni?
a) Platón
b) Aristotelés
c) Sókrates
d) Diogenés
23) Který z následujících sociologů poprvé použil termín sociologie, jako
označení pro vědní disciplínu?
a) Zygmunt Bauman
b) Michel Foucault
c) Karl Marx
d) Auguste Comte
24) Kdo je zakladatelem psychoanalýzy?
a) Carl Gustav Jung
b) Sigmund Freud
c) Philip Zimbardo
d) Alfred Adler

25) Kdo je zobrazen na fotografii vpravo?
a) Soudkyně Eliška Wágnerová
b) Socioložka Jiřina Šiklová
c) Soudkyně Jiřina Šiklová
d) Socioložka Eliška Wágnerová

26) Co znamená zkratka OSN?
a) Občanské sdružení neziskové
b) Občané společných nároků
c) Organizace spojených národů
d) Organizovaná sociální nadace
27) Pojem sociologická imaginace nezahrnuje:
a) Povědomí o vztahu mezi osobní zkušeností a širší společností
b) Schopnost odmyslet se od známé každodenní rutiny
c) Pochopení významu historických procesů na biografie jedince
d) Schopnost zůstat věren svému osobnímu pohledu na problém

28) Kdo je zobrazen na fotografii vpravo?
a) Psycholog Tomáš Sedláček
b) Ekonom Jan Švejnar
c) Ekonom Tomáš Sedláček
d) Sociolog Jan Švejnar

29) ______ je označení pro proces, během něhož dítě získává v rodině v rámci
vztahů citové oddanosti k významným druhým veškerou výbavu základních
sociálních dovedností a přesvědčení. (…) ______ je u svého konce, jakmile
ve vědomí vykrystalizuje zobecnělý druhý.
Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa do
výše uvedeného textu tak, aby byl napsán věcně správně?
a) Sociální internalizace
b) Primární sociální adaptace
c) Primární socializace
d) Sociální objektivace
30) Pan Zlodějíček byl za krádež luxusního osobního automobilu pravomocně
odsouzen k dvouletému trestu odnětí svobody.
Která z následujících možností správně uvádí, jak z hlediska sociální kontroly
označujeme takovou skutečnost?
a) Kulturní deviace
b) Pozitivní sankce
c) Neformální sankce
d) Negativní sankce

31) Jaký druh sociálních služeb není uveden v zákoně č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách?
a) Sociální péče
b) Sociální podpora
c) Sociální prevence
d) Sociální poradenství
32) Jak lze nejlépe charakterizovat pojem sociální fungování?
a) Schopnost člověka zvládat očekávání společnosti
b) Atribut lidské orientace ve společnosti
c) Dovednost člověka využívat dostupných sociálních služeb
d) Ukazatel míry solidarity v rámci určitého společenství
33) Co dle Libora Musila nepatří mezi všední dilemata sociálních pracovníků?
a) Množství klientů, nebo kvalita služeb
b) Neutralita, nebo favoritismus
c) Materiální, nebo nemateriální pomoc
d) Sociologická, nebo psychologická podpora
34) Co nepatří mezi tzv. malá paradigmata (později označovaná jako typické
přístupy) sociální práce?
a) Politické paradigma
b) Terapeutické paradigma
c) Poradenské paradigma
d) Reformní paradigma
35) Co z uvedeného není sociální práce?
a) Vědní obor
b) Samostatná pomáhající profese
c) Oblast nekvalifikovaného zaměstnání
d) Praktická činnost
36) Co není tradičním přístupem sociální práce?
a) Antropologický přístup
b) Antiopresivní přístup
c) Přístup orientovaný na úkoly
d) Kognitivně-behaviorální přístup
37) Jak se nazývá tradiční odborný způsob a metoda psychické pomoci člověku v
tíživé životní situaci?
a) Empatie
b) První pomoc
c) Sociální rehabilitace
d) Krizová intervence

38) Jak se nazývá dobrovolné sdružení vyšších odborných a vysokých škol, které
nabízejí vzdělávání v sociální práci na území ČR?
a) OSPVSP (Organizované sdružení poskytovatelů vzdělání sociální
práce)
b) ASVSP (Asociace vzdělavatelů v sociální práci)
c) SŠSP (Sdružení škol sociální práce)
d) APSS ČR (Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR)
39) Které z následujících zařízení musí poskytovat základní sociální poradenství?
a) Azylový dům
b) Chráněné bydlení
c) Denní stacionář
d) Všechna uvedená zařízení
40) Která z následujících skupin není tradiční cílovou skupinou sociální práce?
a) Lidé s homosexuální orientací
b) Lidé se závislostmi
c) Lidé s postižením
d) Lidé bez domova

