
 

 

 
 
Přijímací test vzor  
Počet otázek 15  
Správná je vždy jen jedna z nabízených možností.  
Na zpracování testu má uchazeč 30 minut.  
  
1. Nejvyšší právní sílu z uvedených pramenů práva v českém právu má:  

a) vyhláška ministerstva  
b) nařízení vlády  
c) zákon  
d) ústavní zákon  

  
2. Obchodní společnost vzniká:  

a) sepsáním společenské smlouvy  
b) sepsáním společenské smlouvy a zahájením činnosti  
c) zápisem do obchodního rejstříku  
d) sepsáním společenské smlouvy a splněním vkladové povinnosti  

  
3. Minimální počet společníků veřejné obchodní společnosti je (od 1. 1. 2014):  

a)  1  
b) 2  
c) 3  
d) není stanoven  

  
4. Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným musí činit nejméně (od 1. 1. 
2014):  

a) není stanoveno  
b) 1 Kč  
c) 200 000 Kč  
d) 1 000 000 Kč  

  
5. Pro vykonávání funkce senátora je nutné dosáhnout alespoň věku:   

a)  21 let  
b) 25 let  
c) 30 let  
d) 40 let  

  
6. Manželství je uzavřeno:  

a) zápisem do matriky  
b) souhlasným prohlášením muže a ženy  
c) konstatováním oddávajícího  
d) prohlášením oddávajícího a zápisem do matriky  

  
  



 

 

  
  
7. Zpětná působnost (zákonů) se nazývá:  

a) reversibilita  
b) remitenda  
c) retroaktivita  
d) revokace  

 
8. Čím nelze realizovat sociálněpolitické záměry: 

a) regulací 
b) konáním 
c) výslechem 
d) kontraktací 

 
9. Sociální správou se rozumí: 

a) Souhrn institucí (organizací), které realizují státní sociální politiku, nebo cílevědomá 
činnost k realizaci sociálních zákonů. 

b) Ministerstvo práce a sociálních věcí 
c) Česká správa sociálního zabezpečení 
d) Neziskové organizace 

 
10. V průmyslových zemích západní Evropy a v USA vznikla sociální práce jako samostatná 

profesní specializace v: 
a) 19. století 
b) 20. století 
c) 17. století 
d) 18. století 

 
11. Co je specifickým znakem sociální práce? 

a) pomoc klientům 
b) nekomplexnost 
c) kontrola klientů 
d) udržování rovnováhy mezi pomocí a kontrolou 

 
12. Co v ČR nepatří mezi užívané formy náhradní rodinné péče? 

a) pěstounská služba 
b) pěstounská péče na přechodné období 
c) osvojení 
d) pěstounská péče 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
13. Kde sídlí Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí: 

a) v Ostravě 
b) v Praze 
c) v Brně 
d) v Plzni 

 
14. Co je sociálně vyloučená lokalita? 

a) lokalita, kde je velmi vysoká hustota obyvatel 
b) lokalita bez vlastního kulturního zařízení 
c) lokalita, která není pokryta všemi typy sociálních služeb 
d) lokalita, kde žijí lidé s nízkým vzděláním, většinou bez zaměstnání, nebo velmi nízkými 

příjmy a izolovaní od ostatní společnosti 
 
15. Co je hlavním cílem socializace: 

a) všechny odpovědi jsou správné 
b) osvojení norem společnosti 
c) odevzdání majetku do společného vlastnictví 
d) vytvoření individuality zcela nezávislé na ostatních  

 
 
  
 
Správné odpovědi  
1. d; 2. c; 3. b; 4. b; 5. d; 6. b; 7. c; 8. c; 9. a; 10. a; 11. d; 12. a; 13. c; 14. d; 15. b. 
 
  
 


