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Databanka testových otázek byla zpracována v rámci projektu Inkluze Interkulturně 2. Jedná se 

o soubor otázek, z nichž je tvořen test odborných znalostí pro výkon zkoušky k profesní kvalifikaci 

Interkulturní pracovník (75-020-R), v souladu s hodnotícím standardem, publikovaným v Národní 

soustavě kvalifikací. 
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Informace o koncepci testu odborných znalostí 

Test odborných znalostí se skládá ze 40 otázek se 4 volitelnými odpověďmi, kdy pouze 1 odpověď 

je správná. Otázky jsou vztaženy k celkem čtyřem ze šesti kompetencí interkulturního 

pracovníka1, viz níže (kompetence a jednotlivá kritéria, které jsou předmětem testu odborných 

znalostí jsou vyznačeny zelenou barvou): 

 

1. Zprostředkování účinné komunikace při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi a 

dalšími subjekty  

Kritéria hodnocení Způsob ověření 

a) Komunikovat s ohledem na individuální situaci zúčastněných stran (věk, pohlaví, 

jazykové znalosti, vzdělání, sociokulturní orientace, kultura organizace/instituce) 

Praktické předvedení 

Ústní ověření 

b) Pojmenovat interkulturní odlišnosti, které mohou ovlivňovat proces komunikace 

mezi klientem a majoritou a navrhnout řešení možných nedorozumění 

Praktické předvedení 

Ústní ověření 

c) Tlumočit z českého jazyka do jazyka své specializace, a naopak na běžné 

komunikační úrovni (C1 dle SERRJ) 

Praktické předvedení 

Ústní ověření 

d) Vyjmenovat techniky tlumočení a předvést konsekutivní techniku tlumočení, 

tlumočení z listu a šušotáž 

Praktické předvedení 

Ústní ověření 

2. Poskytování základního poradenství v oblasti pobytu migrantů v českém a dalším jazyce  

Kritéria hodnocení Způsob ověření 

a) Orientovat se v oblasti cizinecké legislativy a poskytnout základní poradenství v 

této oblasti 

Praktické předvedení 

Písemné ověření 

b) Orientovat se v systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, 

zdravotní péče, školství, zaměstnanosti s akcentem na postavení cizinců̊ 

Písemné ověření 

Ústní ověření 

c) Vyjmenovat hlavní aktéry a jejich role v oblasti sociální politiky – akcent na 

postavení cizinců v systému 

Písemné ověření 

Ústní ověření 

d) Popsat a vysvětlit poradenskou složku interkulturní práce, vysvětlit její možnosti 

a limity 
Ústní ověření 

3. Orientace ve specifických potřebách cílové skupiny migranti v kontextu migrační reality ve 

světě a integrační politiky v ČR a EU  

Kritéria hodnocení Způsob ověření 

a) Uvést základní faktory (sociokulturní, demografické, psychologické aj.), které 

ovlivňují migraci a integraci v českém kontextu a kontextu EU  
Písemné ověření 

b) Vyjmenovat hlavní aktéry migrační a integrační politiky na mezinárodní (zejména 

EU), státní a lokální úrovni  
Písemné ověření 

c) Orientovat se v historii a současné situaci hlavních migrantských menšin v ČR  Písemné ověření 

d) Na základě modelové situace uvést některé postoje většinové společnosti a 

migrantů vůči sobě navzájem a ovládat strategie dekonstrukce kulturních 

stereotypů, podpořit sblížení obou stran a boj proti rasismu  

Praktické předvedení 

Ústní ověření 

 

 
1  Dle hodnotícího standardu profese „Interkulturní pracovník“ (75-020-R). Dostupné online z: 

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1151-Interkulturni_pracovnik  

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1151-Interkulturni_pracovnik
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4. Podpora a usnadnění komunikace mezi majoritou a migranty jako prevence nedorozumění 

ve vzájemném soužití, podpora sousedského soužití a sociokulturní soudržnosti 

společnosti  

Kritéria hodnocení Způsob ověření 

a) Analyzovat kulturní, sociální a politické odlišnosti zúčastněných stran  
Praktické předvedení 

Ústní ověření 

b) Rozeznat a pojmenovat shodná a odlišná stanoviska zúčastněných stran a na 

jejich základě umožnit vzájemné porozumění  
Praktické předvedení 

c) Použít komunikační techniky a konstruktivní komunikace mezi zúčastněnými 

stranami vedoucí k vzájemnému uznání a lepšímu soužití  

Praktické předvedení 

Ústní ověření 

d) Připravit komunitní aktivitu k podpoře a usnadnění komunikace mezi majoritou a 

migranty  
Ústní ověření 

5. Síťování a spolupráce s dalšími odborníky v oblasti integrace a participace migrantů ve 

společnosti  

Kritéria hodnocení Způsob ověření 

a) Orientovat se v síti relevantních institucí státního a nevládního sektoru a 

samosprávy a navrhnout, které subjekty jsou adekvátní k řešení klientovy situace  

Praktické předvedení 

Písemné ověření 

b) Motivovat klienty – migranty k aktivizaci, obhajobě práv a zájmů, plnění 

povinností a aktivní odpovědné účasti na životě v komunitě̌ a celé společnosti  
Praktické předvedení 

6. Orientace v hodnotovém kontextu interkulturní práce  

Kritéria hodnocení Způsob ověření 

a) Orientovat se v základních dokumentech tematizujících lidská práva, reflektovat 

lidská práva v interkulturních kontextech  
Písemné ověření 

b) Uvést etické kodexy sociálních pracovníků, komunitních tlumočníků, 

interkulturních pracovníků a aplikovat je v praxi  

Praktické předvedení 

Ústní ověření 

c) Na základě modelové situace použít principy kulturně kompetentní interkulturní 

práce  
Praktické předvedení 

d) Pojmenovat vlastní východiska (včetně vlastního sociokulturního zázemí), která 

ovlivňují působení interkulturních pracovníků  
Ústní ověření 

e) Pojmenovat možnosti a limity působení interkulturního pracovníka (role a hranice 

interkulturního pracovníka, vztah k sobě, ke klientům, ke společnosti), vysvětlit 

pojem profesionalita v kontextu interkulturní práce  

Ústní ověření 

 

Každá správně zodpovězená testová otázka je hodnocena 1 bodem. Pro úspěšné splnění testu 

je požadováno alespoň 70 % správně zodpovězených otázek (tj. 28 bodů) s tím, že pro každé 

kritérium hodnocení v příslušné kompetenci musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. 
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Testové otázky 
 
 

2. Poskytování základního poradenství v oblasti pobytu 
migrantů v českém a dalším jazyce 

 

a) Orientace v oblasti cizinecké legislativy a poskytování základního poradenství 
v této oblasti (8 otázek / písemný test) 

 

1) „Cizinec“ je ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, označení pro fyzickou 

osobu, která je: 

a) státním příslušníkem třetí země 

b) občanem Evropské unie 

c) osobou v řízení o mezinárodní ochraně či osobou s udělenou mezinárodní ochranou 

d) platí vše výše uvedené 

 

2) Státní příslušník třetí země je: 

a) občan jakéhokoliv státu, který není členským státem EU 

b) občan jakéhokoliv státu mimo Schengenský prostor 

c) občan státu, který spadá do kategorie zemí označovaných jako tzv. země třetího světa 

d) občan ze zemí mimo členské státy EU, včetně Norska Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska.   

 

3) Státní příslušník třetí země má po přicestování do ČR povinnost ohlásit svou přítomnost na 

území: 

a) ve lhůtě do 3 dnů na cizinecké policii 

b) ve lhůtě do 30 dnů na Odboru azylové a migrační politiky MV ČR 

c) ve lhůtě do 3 pracovních dnů na cizinecké policii 

d) ve lhůtě 3 dnů na Odboru azylové a migrační politiky MV ČR  

 

4) Cizinec je povinen hlásit změnu svého bydliště (pobytu) na: 

a) Odboru azylové a migrační politiky MV ČR 

b) Cizinecké policii 

c) zastupitelském úřadě 

d) obecním úřadě  

 

5) Cizinec je povinen hlásit změnu svého bydliště (pobytu) ve lhůtě do: 

a) 3 pracovních dnů 

b) 3 dnů 

c) 30 dnů 

d) 30 pracovních dnů 
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6) Cizinec musí po příjezdu ohlašovat svoji přítomnost na území ČR cizinecké policii, a to i za 

situace kdy: 

a) je ubytován v hotelu 

b) se ve lhůtě do 3 pracovních dnů dostaví na Odbor azylové a migrační politiky ČR poskytnout 

své biometrické údaje pro vydání biometrického průkazu povolení k pobytu 

c) je ubytován na studentských kolejích 

d) je ubytován u příbuzných doma 

 

7) Ověření žádosti o krátkodobé vízum za účelem pozvání pro cizince lze žádat na: 

a) Odboru azylové a migrační politiky MV ČR 

b) Službě cizinecké policie ČR 

c) zastupitelském úřadě 

d) městském úřadě 

 

8) Občan EU, který má v úmyslu pobývat na území ČR déle než 3 měsíce, 

a) je povinen požádat o povolení k přechodnému pobytu 

b) může dobrovolně požádat o povolení k přechodnému pobytu 

c) je povinen požádat o potvrzení o přechodném pobytu 

d) může dobrovolně požádat o potvrzení o přechodném pobytu 

 

9) Dlouhodobé vízum (neboli vízum nad 90 dnů), lze vydat na maximální dobu: 

a) 6 měsíců 

b) 12 měsíců 

c) 18 měsíců 

d) 24 měsíců 

 

10) Dlouhodobé vízum (neboli vízum nad 90 dnů), lze opakovaně prodloužit na maximální 

souhrnnou dobu: 

a) 6 měsíců, poté lze (při splnění zákonných podmínek) prodloužit skrze žádost o vydání povolení 

k dlouhodobému pobytu. 

b) 12 měsíců, poté lze (při splnění zákonných podmínek) prodloužit skrze žádost o vydání povolení 

k dlouhodobému pobytu. 

c) 24 měsíců, poté lze (při splnění zákonných podmínek) prodloužit skrze žádost o vydání povolení 

k dlouhodobému pobytu. 

d) 36 měsíců, poté lze (při splnění zákonných podmínek) prodloužit skrze žádost o vydání povolení 

k dlouhodobému pobytu. 

 

11) Účelem povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR podle zákona č. 326/1999 Sb., o 

pobytu cizinců, nemůže být: 

a) Studium 

b) Zahájení podnikání 

c) Strpění 

d) Společné soužití s občanem EU / ČR 
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12) Zvolte správné tvrzení: žádost o vydání (nikoliv prodloužení) dlouhodobého víza (neboli víza 

nad 90 dnů) se: 

a) podává vždy prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, přičemž rozhodnutí o 

udělení či neudělení spadá do kompetence služby Cizinecké policie ČR 

b) podává vždy prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, přičemž rozhodnutí o 

udělení či neudělení spadá do kompetence Odboru azylové a migrační politiky MV ČR, výjimku 

tvoří pouze žádost o dlouhodobé vízum za účelem „strpění“, které lze naopak podat pouze na 

území ČR 

c) podává vždy prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, který o udělení či neudělení 

přímo na místě rozhodne 

d) podává jak skrze zastupitelský úřad ČR v zahraničí, tak i na území ČR k Ministerstvu 

zahraničních věcí, které o žádosti rozhoduje 

 

13) Za rodinného příslušníka občana EU může být považován dle zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců buď občan EU nebo státní příslušník třetí země, který prokáže, že je zároveň: 

a) manželem / manželkou, rodičem dítěte mladšího 21 let, dítětem mladším 21 let nebo jakýmkoliv 

pokrevním příbuzným 

b) manželem / manželkou, rodičem dítěte mladšího 18 let, dítětem mladším 18 let nebo příbuzným, 

který s občanem EU žije ve společné domácnosti nebo je závislý na jeho péči 

c) manželem / manželkou (vč. registrovaného partnerství), druhem / družkou, rodičem dítěte 

mladšího 21 let, dítětem mladším 21 let nebo příbuzným, který s občanem EU žije ve společné 

domácnosti nebo je závislý na jeho péči 

d) manželem / manželkou (vč. registrovaného partnerství), rodičem dítěte mladšího 18 let nebo 

dítětem mladším 18 let. 

 

14) Občan EU, který se po příjezdu do ČR rozhodne pobývat na jejím území déle než 90 dnů, by 

měl požádat na pracovišti Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR o: 

a) povolení k přechodnému pobytu 

b) potvrzení o přechodném pobytu 

c) povolení k dlouhodobému pobytu 

d) povolení k trvalému pobytu občana EU 

 

15) Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem “hledání zaměstnání” je 

oprávněn podat cizinec který: 

a) pobývá na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, a který 

úspěšně dokončil vysokoškolské studium, za předpokladu, že celková doba předchozího 

přechodného pobytu činí více než 3 roky. 

b) pobývá na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, a který 

úspěšně dokončil středoškolské nebo vysokoškolské studium. 

c) pobývá na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, a který 

úspěšně dokončil vysokoškolské studium, nebo který pobývá na území ČR na základě povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a který tento výzkum dokončil. 

d) pobývá na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za jakýmkoliv účelem vyjma 

účelu sezónní zaměstnání, a dále vyjma držitelů zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty 

vnitropodnikově převedeného zaměstnance.  
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16) Povolení k dlouhodobému pobytu státního příslušníka třetí země má formu: 

a) razítka v cestovním dokladu, který má zároveň nosič biometrických údajů 

b) biometrického průkazu povolení k pobytu 

c) vízového štítku v cestovním dokladu 

d) tzv. „zelené karty“ 

 
17) K žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu musí žadatel doložit: 

a) Cestovní doklad, doklad o zajištění ubytování, doklad o zdravotním pojištění v rozsahu 

komplexní péče platný na plánovanou délku pobytu a na vyžádání výpis z rejstříku trestů a 

doklad o zdravotním stavu. V případě nezletilého dítěte je též nutné doložit souhlas 

rodiče/zákonného zástupce. 

b) Cestovní doklad, doklad prokazující účel pobytu, prostředky k pobytu nebo doklad o výši příjmu, 

doklad o zajištění ubytování, doklad o zdravotním pojištění v rozsahu komplexní péče platný na 

plánovanou délku pobytu a na vyžádání výpis z rejstříku trestů a doklad o zdravotním stavu. 

V případě nezletilého dítěte je též nutné doložit souhlas rodiče/zákonného zástupce. 

c) Cestovní doklad, doklad prokazující účel pobytu, doklad o zajištění ubytování, doklad o 

zdravotním pojištění v rozsahu komplexní péče platný na plánovanou délku pobytu a na 

vyžádání doklad o zdravotním stavu.  

d) Cestovní doklad, doklad prokazující účel pobytu, prostředky k pobytu nebo doklad o výši příjmu, 

doklad o zajištění ubytování a doklad o cestovním zdravotním pojištění platný na plánovanou 

délku pobytu. V případě nezletilého dítěte je též nutné doložit souhlas rodiče/zákonného 

zástupce. 

 

18) Po kolika letech předchozího nepřetržitého pobytu může cizinec požádat o změnu účelu 

dlouhodobého pobytu na účel “podnikání”? 

a) po 2 letech 

b) po 3 letech 

c) po 4 letech 

d) po 5 letech 

 
19) Po kolika letech předchozího nepřetržitého pobytu může občan EU (nikoliv rodinný 

příslušník) žádat o vydání povolení k trvalému pobytu? 

a) po 2 letech 

b) po 3 letech 

c) po 4 letech 

d) po 5 letech 

 

20) Držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem “strpění” může požádat o změnu účelu 

pobytu po: 

a) 1 roce 

b) 2 letech 

c) 3 letech 

d) 4 letech 
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21) Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu lze jako 

řádný opravný prostředek podat odvolání, a to ve lhůtě: 

a) 3 pracovní dny 

b) 3 dny 

c) 7 dnů 

d) 15 dnů 

 

22) Žádost o prodloužení zaměstnanecké karty cizinec podává na: 

a) Odboru azylové a migrační politiky MV ČR 

b) Službě cizinecké policie ČR 

c) zastupitelském úřadě 

d) úřadě práce 

 

23) Držitel zaměstnanecké karty, který dostane v zaměstnání výpověď z pracovního poměru, má 

tzv. ochrannou lhůtu na to, aby si našel a ohlásil nové zaměstnání (případně změnil účel 

pobytu). Tato lhůta počíná běžet následující den po skončení pracovního poměru a činí: 

a) 30 dnů 

b) 30 pracovních dnů 

c) 60 dnů 

d) 90 dnů  

 

24) Zaměstnanecké karta nemůže být cizinci vydána, pokud cizinec ke své žádosti doloží: 

a) dohodu o provedení práce 

b) dohodu o pracovní činnosti 

c) smlouvu o smlouvě budoucí 

d) pracovní smlouvu 

 

25) Tzv. překlenovací štítek cizinci osvědčuje: 

a) fikci pobytu 

b) fiktivní pobyt 

c) že cizinec může vycestovat ze země 

d) že se cizinec může vrátit do ČR 

 

26) Volný vstup na trh práce nemá: 

a) držitel povolení k trvalému pobytu 

b) držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společné soužití rodiny 

c) držitel zaměstnanecké karty 

d) absolvent vysoké školy v České republice 

 

27) V jaké lhůtě musí rodič-cizinec požádat o povolení k pobytu pro své dítě narozené v ČR? 

a) ve lhůtě 30 dnů od narození dítěte 

b) ve lhůtě 60 dnů od narození dítěte 

c) ve lhůtě 90 dnů od narození dítěte 

d) pro dítě narozené na území ČR nemusí žádat rodič o povolení k pobytu, neboť dítě automaticky 

získá české občanství 
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28) Jaké jsou náležitosti žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu státního příslušníka třetí 

země po 5 letech přechodného pobytu v České republice (dle aktuálního stavu)? 

a) Cestovní doklad, nájemní smlouva, doklad o zajištění prostředků k pobytu, doklad o zkoušce 

z českého jazyka na úrovni A2 a doklad obdobný výpisu z evidence rejstříku trestů. 

b) Cestovní doklad, 1 fotografie, doklad o zajištění ubytování, doklad o zajištění prostředků 

k pobytu, doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni A1 a na vyžádání doklad obdobný výpisu 

z evidence rejstříku trestů. 

c) Cestovní doklad, doklad o zajištění ubytování, pracovní smlouva nebo jiný doklad o závislé či 

samostatné výdělečné činnosti, doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni A1 a na vyžádání 

doklad obdobný výpisu z evidence rejstříku trestů. 

d) Cestovní doklad, 1 fotografie, doklad o zajištění ubytování, doklad o zajištění prostředků 

k pobytu, doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni A2, doklad obdobný výpisu z evidence 

rejstříku trestů a na vyžádání doklad o zdravotním stavu. 

 

29) Kdy cizinec nemusí ke své žádosti o povolení k trvalému pobytu dokládat, že dostatečný a 

pravidelný měsíční příjem? 

a) Pokud je cizinec dítě mladší 15 let. 

b) Pokud je cizinec dítě mladší 18 let. 

c) Pokud je cizinec rodinný příslušník občana EU. 

d) Pokud má cizinec zaměstnaneckou kartu.  

 

30) Podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu může být úspěšnému žadateli o mezinárodní ochranu 

v České republice udělena ochrana formou: 

a) Azylu nebo dočasné ochrany 

b) Azylu nebo doplňkové ochrany 

c) Pouze azylu 

d) Azylu, doplňkové ochrany a prostřednictvím víza za účelem strpění 

 

31) Žádost o mezinárodní ochranu v České republice lze dle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu 

podat: 

a) ze zahraničí v rámci právního zastoupení, nebo na území České republiky v přijímacím středisku 

Správy uprchlických zařízení  

b) pouze na území České republiky v přijímacím středisku Správy uprchlických zařízení  

c) v kterémkoliv členském státu EU, který žádost následně v rámci tzv. Dublinského nařízení 

podstoupí do České republiky, projeví-li žadatel úmysl, aby jeho řízení o jeho žádosti probíhalo 

v České republice 

d) ze zahraničí skrze zastupitelský úřad České republiky nebo na území České republiky na 

pracovišti služby Cizinecké policie 

 

32) O žádostech o mezinárodní ochranu vede řízení a rozhoduje: 

a) Správa uprchlických zařízení MV ČR 

b) Odbor azylové a migrační politiky MV ČR 

c) Ministerstvo zahraničních věcí 

d) Krajský soud 
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33) Přípustnými opravnými prostředky proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o mezinárodní 

ochranu jsou: 

a) odvolání a dovolání 

b) žaloba ke krajskému soudu, v případě negativního rozhodnutí krajského soudu pak kasační 

stížnost k nejvyššímu správnímu soudu 

c) odvolání a poté žaloba ke krajskému soudu 

d) kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu a stížnost k evropskému soudu pro lidská práva 

 

34) Azyl podle § 12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, se cizinci udělí, bude-li v řízení o udělení 

mezinárodní ochrany zjištěno, že cizinec 

a) je pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, nebo má odůvodněný strach z 

pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální 

skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo, v 

případě že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště 

b) je v zemi původu pronásledován z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k 

určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství 

má 

c) je v zemi původu pronásledován z důvodu rasy, sexuální orientace, náboženství, národnosti, 

nebo pro zastávání určitých politických názorů 

d) je v zemi původu pronásledován z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k 

určité sociální skupině nebo pro členství v určité politické straně nebo v politickém hnutí ve státě, 

jehož občanství má, nebo, v případě že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho 

posledního trvalého bydliště 

 

35) Doplňková ochrana § 14a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, se udělí cizinci: 

a) kterému by v případě návratu hrozilo skutečné nebezpečí vážné újmy 

b) který pochází ze země, kde probíhá válečný konflikt  

c) který je v zemi původu pronásledován z důvodu rasy, pohlaví, náboženství nebo národnosti 

d) který je v zemi původu pronásledován z důvodu příslušnosti k určité sociální skupině 

 

36) Který z následujících případů není důvodem pro odnětí azylu? 

a) azylant může užívat ochrany státu, jehož je státním občanem, poněvadž důvody pro udělení 

azylu pominuly 

b) azylant byl pravomocně odsouzen za zvlášť závažný zločin a představuje tak nebezpečí pro 

bezpečnost státu 

c) azylant nabyl nové státní občanství 

d) azylant při řízení zavinil autonehodu, při které se dopustil přestupku.   

 

37) Proti kterému z následujících rozhodnutí cizinec nemůže podat odvolání? 

a) rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o vydání zaměstnanecké karty 

b) rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu 

c) rozhodnutí o uložení správního vyhoštění 

d) rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o vydání dlouhodobého víza 
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38) Správní vyhoštění se cizinci neuloží, ze kterého z následujících důvodů? 

a) Pokud je cizinec na území ČR zaměstnaný, aniž by k tomu byl ze zákona oprávněn 

b) Pokud cizinec pobývá na území ČR bez platného povolení k pobytu 

c) Pokud se cizinec dopustí trestného činu  

d) Pokud se cizinec prokáže policii padělaným dokladem 

 
39) Žádost o státní občanství České republiky se podává prostřednictvím: 

a) Ministerstva vnitra 

b) Místně příslušného obecního úřadu 

c) Místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

d) Místně příslušného krajského úřadu, v Praze pak u místně příslušného úřadu městské části 

Praha 1–22. 

 
40) Pokud cizinec žádá o státní občanství České republiky udělením, musí mj. prokázat i 

předchozí pobyt na území ČR. Doba předchozího pobytu musí činit:  

a) 6 let trvalého pobytu na území ČR 

b) 5 let trvalého pobytu na území ČR, nebo 10 let celkového pobytu na území ČR, přičemž v době 

podání žádosti musí mít žadatel povolení k trvalému pobytu nebo azyl 

c) 10 let celkového pobytu na území, přičemž alespoň 3 roky z této doby musí mít žadatel povolen 

trvalý pobyt 

d) 15 let jakéhokoliv typu pobytu na území ČR nad 90 dnů. 

 
41) V případě, kdy podané žádosti o státního občanství České republiky udělením nebude 

vyhověno, může žadatel využít opravný prostředek, jímž je:  

a) dovolání 

b) stížnost 

c) rozklad 

d) žaloba ke krajskému soudu 
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b) Orientace v systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, zdravotní 
péče, školství a zaměstnanosti, s akcentem na postavení cizinců  
(8 otázek / písemný test) 

 

1) Systém sociálního zabezpečení tvoří 3 pilíře: 

a) Sociální podpora, pomoc v sociální nouzi, sociální péče 

b) Sociální pojištění, sociální podpora, sociální pomoc 

c) Sociální pojištění, pomoc v sociální nouzi, sociální pomoc 

d) Pomoc v sociální nouzi, zdravotní pojištění, důchodové pojištění 

 

2) Sociální pojištění se skládá z těchto složek: 

a) Důchodové pojištění, nemocenské pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

b) Dávky státní sociální podpory, pojištění v nezaměstnanosti, nemocenské pojištění 

c) Důchodové pojištění, pojištění v nezaměstnanosti, zdravotní pojištění 

d) Nemocenské pojištění, důchodové pojištění, životní pojištění 

 

3) Peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství jsou dávkami: 

a) Státní sociální podpory 

b) Mateřského pojištění 

c) Nemocenského pojištění 

d) Pomoci v hmotné nouzi 

 

4) Ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné jsou dávky: 

a) Pomoci v hmotné nouzi 

b) Státní sociální podpory 

c) Nemocenského pojištění 

d) Dávky pro osoby se zdravotním postižením 

  

5) Mezi jednotlivé druhy dávek důchodového pojištění nepatří: 

a) Starobní důchod 

b) Vdovský a vdovecký důchod 

c) Profesní důchod 

d) Invalidní důchod 

 

6) Výše starobního důchodu se skládá z: 

a) Dvou složek: základní výměry ve výši 3 550,- Kč (od 1. 1. 2021) a procentní výměry (nejméně 

770,- Kč měsíčně) 

b) Dvou složek: základní výměry 2 200,- Kč (od 1. 1. 2021) a procentní výměry (nejméně 930,- Kč 

měsíčně) 

c) Tří složek: základní výměry 2 200,- Kč (od 1. 1. 2021), procentní výměry (nejméně 930,- Kč 

měsíčně) a doplatku vypočteného dle věku odchodu do důchodu 

d) Tří složek: základní výměry 4 000,- Kč (od 1. 1. 2021), procentní výměry a bonusu dle 

vykonávané profese před nástupem do starobního důchodu 
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7) Důchodový věk v České republice činí u osob narozených po roce 1971 (stav k 1. 1. 2021): 

a) 60 let 

b) 63 let 

c) 65 let 

d) 70 let 

  

8) Potřebná doba pojištění pro přiznání starobního důchodu činí u osob, které dosáhli 

důchodového věku po roce 2018 celkem (stav. k 1. 1. 2021): 

a) 25 let 

b) 30 let 

c) 32 let 

d) 35 let 

  

9) Životní minimum je částka definující minimální, společensky uznanou hranici peněžních 

příjmů, a slouží především jako referenční rámec pro rozhodování o vzniku případného 

nároku na výplatu sociálních dávek či příspěvků. Částka životního minima, dle zák. č. 

110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, byla v dubnu 2020 po několika letech 

zvýšena. Dle stavu k 1. 1. 2021 činí výše životního minima pro jednotlivce za 1 kalendářní 

měsíc: 

a) 3 410,- Kč 

b) 5 550,- Kč 

c) 3 860,- Kč 

d) 4 050,- Kč 

 

10) „Nezaopatřeným dítětem“ se rozumí: 

a) Dítě do 18 let a poté nejdéle do 26 let, za předpokladu že je studentem v prezenční formě studia 

na střední nebo vyšší odborné dle zák. č. 561/2004 Sb., nebo na vysoké škole dle zák. č. 

111/1998 Sb. 

b) Dítě do skončení povinné školní docházky a poté nejdéle do 26 let, pokud se soustavně 

připravuje na budoucí povolání, nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání 

nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.  

c) Dítě mladší 18 let, nebo osoba mladší 21 let, pokud je v evidenci Úřadu práce ČR jako osoba 

nezaměstnaná, nebo se jedná o osobu v invalidním důchodu. 

d) Pouze osoby mladší 18 let. 

 

11) Rodičovský příspěvek je dávka vyplácená ze systému státní sociální podpory rodičům, kteří 

pečují o dítě/děti ve věku do 4 let. Souhrnná výše rodičovského příspěvku se od ledna 2020 

zvýšila a činí dnes: 

a) 350 000,- Kč, v případě dvojčat a vícerčat pak 500 000,- Kč 

b) 250 000,- Kč, v případě dvojčat a vícerčat pak 400 000,- Kč 

c) 300 000,- Kč, v případě dvojčat a vícerčat 450 000,- Kč 

d) 400 000,- Kč bez ohledu na počet narozených dětí 
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12) Příspěvek na bydlení se vyplácí v situacích, pokud: 

a) Náklady na bydlení přesahují 40 % (v Praze 50%) úhrnného příjmu žadatele a s ním společně 

posuzovaných osob 

b) Náklady na bydlení přesahují 20 % (v Praze 25%) úhrnného příjmu žadatele a s ním společně 

posuzovaných osob 

c) Náklady na bydlení přesahují 50 % (v Praze 55%) úhrnného příjmu žadatele a s ním společně 

posuzovaných osob, přičemž uznatelná výše nákladů na bydlení je limitována tzv. „normativními 

náklady“ upravenými v zák. č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře 

d) Náklady na bydlení přesahují 30 % (v Praze 35%) úhrnného příjmu žadatele a s ním společně 

posuzovaných osob, přičemž uznatelná výše nákladů na bydlení je limitována tzv. „normativními 

náklady“ upravenými v zák. č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře 

 
13) Za osobu se zdravotním postižením je pro účel žádosti / výplaty dávek pro osoby se 

zdravotním postižením považována pouze osoba, která: 

a) Je příjemcem invalidního důchodu (I.-III. stupeň) 

b) Je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením vyznačeným zkratkami: TP – osoba s 

těžkým postižením, ZTP – osoba se zvlášť těžkým zdravotním postižením nebo ZTP/P – osoba 

se zvlášť těžkým zdravotním postižením a potřebou průvodce 

c) Je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením vyznačeným zkratkami: STP – osoba se 

středně těžkým zdravotním postižením, ZTP – osoba se zvlášť těžkým zdravotním postižením 

nebo ZTP/P – osoba se zvlášť těžkým zdravotním postižením a potřebou průvodce 

d) Je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením vyznačeným zkratkami: STP – osoba se 

středně těžkým zdravotním postižením, ZTP – osoba se zvlášť těžkým zdravotním postižením 

nebo ZTP/P – osoba se zvlášť těžkým zdravotním postižením a potřebou průvodce a která je 

zároveň příjemcem invalidního důchodu (I.-III. stupeň) 

 
14) Dávky pro osoby se zdravotním postižením upravuje zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením. Konkrétně se jedná o: 

a) Celkem tři typy dávek: příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a příspěvek na 

nákup motorového vozidla 

b) Celkem čtyři typy dávek: příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, příspěvek na 

pečovatele/pečovatelskou službu a příspěvek na péči 

c) Celkem dva typy dávek: příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku 

d) Celkem tři typy dávek: příspěvek na mobilitu, kompenzační bonus a příspěvek na kompenzační 

pomůcku 

 

15) Podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, rozeznáváme tyto tři typy dávek 

pomoci v hmotné nouzi: 

a) Příspěvek na živobytí, příspěvek na bydlení, dávka existenčního minima 

b) Příspěvek na živobytí, příspěvek na dítě, mimořádná okamžitá pomoc 

c) Příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc 

d) Příspěvek na živobytí, příspěvek na péči, doplatek na bydlení 
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16) Existenční minimum je částka, která reprezentuje minimální hranici příjmů, jež mají sloužit k 

uspokojení základních životních potřeb na úrovni přežití. Podobně jako částka životního 

minima i výše existenčního minima se v dubnu 2020 navýšila a k 1. 1. 2021 činí: 

a) 2 020,- Kč 

b) 2 200,- Kč 

c) 2 300,- Kč 

d) 2 490,- Kč 

 
17) Příspěvek na péči je upraven v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a poskytuje se 

osobám závislým na péči jiné fyzické osoby. Pro posouzení nároku na příspěvek na péči se 

hodnotí míra závislosti na stupnici od I. (mírná závislost) až IV. (úplná závislost). Předmětem 

hodnocení je obecně: 

a) Schopnost osoby zvládat základní lidské potřeby. Těchto potřeb je celkem 20. Pro určení stupně 

závislosti se vyhodnocuje, kolik z těchto 20-ti základních lidských potřeb dotyčná osoba zvládne 

naplnit bez pomoci třetí osoby. 

b) Schopnost osoby zvládat základní lidské potřeby. Těchto potřeb je celkem 10. Pro určení stupně 

závislosti se vyhodnocuje, kolik z těchto 10-ti základních lidských potřeb dotyčná osoba zvládne 

naplnit bez pomoci třetí osoby. 

c) Schopnost osoby zvládat základní lidské potřeby. Tyto potřeby nejsou zákonem nijak definovány 

a jsou určovány ošetřujícím lékařem. 

d) Schopnost osoby zvládat základní lidské potřeby v nezbytném rozsahu. Tyto potřeby se mění v 

závislosti na sociální a zdravotní situaci dotyčné osoby, která o příspěvek na péči žádá. 

 
18) Podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, rozeznáváme tyto typy dávek státní 

sociální podpory:  

a) Porodné, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek a pohřebné 

b) Porodné, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek a odměna pěstouna 

c) Porodné, přídavek na dítě, doplatek na bydlení, rodičovský příspěvek a mimořádná okamžitá 

pomoc 

d) Porodné, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, pohřebné a odměna pěstouna 

 
19) Povinné předškolní vzdělávání na MŠ a povinná školní docházka na ZŠ se obecně vztahuje 

i na děti-cizince, za předpokladu, že pobývají na území ČR déle jak: 

a) 30 dnů 

b) 90 dnů 

c) 120 dnů 

d) 180 dnů 

 
20) Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole se obecně vztahuje na děti, které dosáhly 

věku: 

a) 3 let 

b) 4 let 

c) 5 let 

d) 6 let 

 



 
 
 
 

 

 strana 16 ze 35 

21) Povinná 9letá školní docházka na základní škole se obecně vztahuje na děti ve věku 

a) od 5 let, nejdéle však do 15 let 

b) od 6 let, nejdéle však do 16 let 

c) od 6 let, nejdéle však do 17 let 

d) od 6 let, nejdéle však do 18 let  
 

22) Na základních školách v ČR začíná školní rok: 

a) v září 

b) v říjnu 

c) v lednu 

d) v červnu 
 

23) Školská poradenská zařízení tvoří: 

a) Střediska ústavní péče (SÚP), pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně-

pedagogická centra (SPC) 

b) Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně-pedagogická centra (SPC) 

c) Střediska výchovné péče (SVP) a pedagogicko-psychologické poradny (PPP) 

d) Pouze pedagogicko-psychologické poradny (PPP). 
 

24) Poplatek za podání žádosti o uznání základního, středního nebo vyššího odborného 

vzdělání získaného v zahraničí, činí: 

a) 500,- Kč 

b) 750,- Kč 

c) 1 000,- Kč 

d) žádný poplatek se neplatí 
 

25) Poplatek za podání žádosti o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace získaného v 

zahraniční činí:  

a) 1 000,- Kč 

b) 1 500,- Kč 

c) 2 000,- Kč 

d) 3 000,- Kč 
 

26) O uznání základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraničí 

(tzv. nostrifikace), lze obvykle požádat: 

a) na příslušné základní, střední nebo vyšší odborné škole 

b) na obecním úřadě 

c) na úřadu obce s rozšířenou působností 

d) na krajském úřadě 
 

27) V jakém právním předpisu nalezneme popis podpůrných opatření pro děti a žáky se SVP? 

a) Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných 

b) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání 

c) Vyhláška č. 11/2018 Sb., o podpoře dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

d) Zákon č. 101/1999 Sb., o vzdělávání cizinců žijících na území České republiky 
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28) Jaké telefonní číslo má zdravotnická záchranná služba? 

a) 150 

b) 155 

c) 156 

d) 158 

 

29) Jaké telefonní číslo má jednotný záchranný systém (tj. hasiči, policie, zdravotnická 

záchranná služba) ve všech státech EU? 

a) 112 

b) 150 

c) 911 

d) 999 

 

30) Cizinec může být účastníkem veřejného zdravotního pojištění pokud: 

a) je zaměstnancem  

b) má povolení k trvalému pobytu 

c) je žadatelem o mezinárodní ochranu 

d) platí vše výše uvedené 

 

31) Zdravotní pojištění je v ČR povinné. Kde si může cizinec pobývající v ČR uzavřít zdravotní 

pojištění? 

a) Na úřadu práce 

b) Na ministerstvu zdravotnictví 

c) V soukromé či veřejné zdravotní pojišťovně 

d) Na ministerstvu práce a sociálních věcí 

 

32) Může žadatel o zaměstnaneckou kartu jako doklad, prokazující existenci pracovněprávního 

vztahu doložit dohodu o pracovní činnosti (DPČ)? 

a) Ano, za podmínky že odměna za práci bude dosahovat výše minimální mzdy a týdenní pracovní 

doba bude činit nejméně 10 hodin 

b) Ano, za podmínky, že měsíční pracovní doba bude činit alespoň 40 hodin 

c) Ano, za podmínky, že odměna za práci bude dosahovat výše minimální mzdy a týdenní pracovní 

doba bude činit nejméně 15 hodin 

d) Ne 

 

33) Může žadatel o zaměstnaneckou kartu jako doklad, prokazující existenci pracovněprávního 

vztahu doložit dohodu o provedení práce (DPP)? 

a) Ano, pokud bude hodinová odměna vyšší než 100,- Kč a sjednaný rozsah práce bude činit 

alespoň 250 hodin 

b) Ano, pokud bude hodinová odměna vyšší než 150,- Kč a sjednaný rozsah práce bude činit 

alespoň 250 hodin 

c) Ano, pokud se jedná o tzv. vysoce kvalifikovanou práci s hodinovou odměnou v minimální výši 

500,- Kč a sjednaným rozsahem práce alespoň 200 hodin 

d) Ne 
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34) Zaměstnavatel je povinen písemně informovat příslušnou Krajskou pobočku Úřadu práce 

ČR o nástupu cizince do zaměstnání, nejpozději v den jeho nástupu k výkonu práce. Tato 

podmínka se vztahuje na: 

a) všechny cizince 

b) pouze státní příslušníky třetích zemí 

c) pouze státní příslušníky třetích zemí a občany Evropské unie, kteří nemají povolení k trvalému 

pobytu 

d) pouze na cizince, kteří nejsou držiteli povolení k zaměstnání nebo zaměstnanecké či modré karty 
 

35) Pro výkon závislé činnosti (zaměstnání) je u státních příslušníků třetích zemí v mnoha 

případech vyžadováno povolení k zaměstnání nebo tzv. duální zaměstnanecká karta (ev. 

modrá karta). Výjimku tvoří situace, kdy má cizinec podle § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, volný vstup na trh práce. Z níže uvedených možností se jedná např. o 

cizince, který: 

a) je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany podle zákona č. 326/1999 Sb., 

o pobytu cizinců 

b) získal na území ČR střední či vyšší odborné vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský 

zákon), nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

c) je pedagogickým, akademickým či vědeckým pracovníkem na vysoké škole nebo ve veřejné 

nebo jiné výzkumné instituci podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích 

d) platí vše výše uvedené 
 

36) Jaká je výše měsíční minimální mzdy v České republice (stav k 1. 1. 2021) 

a) 10 500,- Kč 

b) 13 350,- Kč 

c) 14 600,- Kč 

d) 15 200,- Kč 
 

37) Fond pracovní doby při plném pracovním úvazku činí: 

a) 35 hodin 

b) 40 hodin 

c) 45 hodin 

d) 50 hodin 
 

38) Rozsah práce na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ) může dle zákona 262/2006 Sb., 

zákoník práce, činit v průměru maximálně: 

a) třetinu týdenní pracovní doby 

b) polovinu týdenní pracovní doby 

c) dvě třetiny týdenní pracovní doby 

d) rozsah práce není zákonem nijak omezen 
 

39) Rozsah práce na základě dohody o provedení práce (DPP) může dle zákona 262/2006 Sb., 

zákoník práce, činit v kalendářním roce maximálně: 

a) 300 hodin 

b) 350 hodin 

c) 400 hodin 

d) 500 hodin 
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40) Jaká je délka výpovědní doby při ukončení dohody o pracovní činnosti (DPČ)? 

a) 7 dnů 

b) 15 dnů 

c) 30 dnů 

d) 60 dnů 

 
41) Jaká je délka výpovědní doby při ukončení pracovního poměru?  

a) nejvíce 30 dnů 

b) nejvíce 45 dnů 

c) nejméně 1 měsíc 

d) nejméně 2 měsíce 
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d)   Vyjmenování hlavních aktérů a jejich role v oblasti sociální politiky – akcent na 
postavení cizinců v systému (4 otázky / písemný test) 

 

1) Který ústřední orgán veřejné správy zastřešuje oblasti sociální politiky, pracovněprávních 

vztahů, bezpečnosti práce, zaměstnanosti, rekvalifikace, důchodového zabezpečení, 

sociální péče, sociálních služeb či pracovních podmínek žen a mladistvých? 

a) Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 

b) Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

c) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 

d) Úřad práce České republiky (ÚP ČR) 

 

2) Na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR mohu požádat o: 

a) podporu v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky 

pro osoby se zdravotním postižením a o příspěvek na péči 

b) dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky 

nemocenské péče. 

c) podporu v nezaměstnanosti, dávky důchodového pojištění, dávky sociálního pojištění, dávky 

pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči 

d) dávky státní sociální podpory, dávky nemocenského pojištění a dávky pomoci v hmotné nouzi 

 

3) Generálním poskytovatelem integračních služeb (tj. Státní integrační program) určených 

osobám s udělenou mezinárodní ochranou je v současnosti (stav k 1. 1. 2021): 

a) Charita ČR 

b) Ministerstvo vnitra ČR 

c) Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR 

d) Správa center na podporu integrace cizinců 

 

4) Výběr sociálního a nemocenské pojištění a dále příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, jakož i výplata dávek důchodového a nemocenského pojištění spadá do 

gesce: 

a) Úřadu práce ČR (ÚP ČR) 

b) Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) 

c) České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) 

d) Národní penzijní pojišťovny (NPP ČR) 

 

5) Zkoušku z českého jazyka, která je jednou z podmínek pro získání státního občanství České 

republiky zajišťuje: 

a) Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 

b) Centrum na podporu integrace cizinců (CPIC), příslušné podle místa hlášeného pobytu cizince 

c) Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 

d) Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (UJOP) 
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6) Která z níže uvedených organizací poskytuje cizincům bezplatné poradenství a tlumočení 

při vyřizování pobytových záležitostí na vybraných pracovištích oddělení pobytu cizinců 

OAMP MV ČR v Praze? 

a) InBáze, z. s. 

b) Organizace pro pomoc uprchlíkům 

c) Sdružení pro integraci a migraci 

d) Arcidiecézní charita Praha – Středisko migrace 

 

7) Která z níže uvedených organizací provozuje informační linku pro cizince v ukrajinském, 

vietnamském a mongolském jazyce? 

a) Charita Česká republika 

b) Diakonie Českobratrské církve evangelické 

c) Most Pro, o.p.s. 

d) Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) 

 
8) Od roku 1993 Ministerstvo vnitra realizuje zdravotně humanitární program, České republiky, 

který se zaměřuje na poskytování lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v 

regionech zasažených migrací, zatížených velkým množství uprchlíků nebo v místech, kde 

není dostupná specializovaná odborná péče. Jak se tento program nazývá? 

a) Asistenční program pro uprchlíky 

b) Humanitas Czech Republic 

c) MEDEVAC Czech 

d) Refugee first help Czech Republic (RFH CR) 

 

9) Kurzy českého jazyka pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou zajišťuje: 

a) Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (UJOP) 

b) Správa uprchlických zařízení (SUZ) 

c) Centrum na podporu integrace cizinců (CPIC), podle místa hlášeného bydliště 

d) Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (CPIC) 
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3. Orientace ve specifických potřebách cílové skupiny 
„migranti“ v kontextu migrační reality ve světě a integrační 
politiky v ČR a EU 

 

a) Základní faktory (demografické, psychologické, sociokulturní) ovlivňující migraci a 
integraci v českém kontextu a v kontextu EU (5 otázek / písemný test) 

 

1) Česká republika byla přijata do Severoatlantické aliance (NATO) v roce: 

b) 1948 

c) 1989 

d) 1999 

e) 2004 

 

2) Česká republika se stala členskou zemí Evropské unie v roce: 

a) 1999 

b) 2002 

c) 2004 

d) 2007 

 
3) Česká republika se stala součástí Schengenského prostoru v roce: 

a) 1999 

b) 2002 

c) 2004 

d) 2007 

 

4) Součástí Schengenského prostoru není tento stát (stav k 1. 1. 2021): 

a) Polsko 

b) Francie 

c) Španělsko 

d) Chorvatsko 

 

5) Podíl cizinců v české populaci činil k 31. 12. 2020 přibližně: 

a) 3,5 % 

b) 5,5 % 

c) 8,5 % 

d) 10,5 % 

 

6) Počet cizinců s povoleným pobytem na území ČR činil dle údajů MV ČR k 31. 12. 2020 

celkem: 

a) 475 011 osob 

b) 516 205 osob 

c) 634 790 osob 

d) 741 308 osob 
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7) Které náboženství je v ČR nejrozšířenější? 

a) Islám 

b) Judaismus 

c) Křesťanství 

d) Buddhismus 

 

8) Trestní odpovědnost v ČR platí od dosažení věku: 

a) 14 let 

b) 15 let 

c) 16 let 

d) 18 let 
 

9) Termín “diaspora” se v oblasti migrace používá jako označení pro: 

a) náboženské centrum pro muslimské bratrstvo v Německu 

b) náboženskou, národnostní či etnickou skupinu osob, kteří žijí mimo svou zemi původu 

zpravidla už několik generací, a zároveň si zachovávají vazby na původní kulturu 

c) utajenou organizaci cizinců, která má za cíl zničit majoritní kulturu v cílové zemi 

d) službu cizinecké policie v cizím státě 

 

10) Největší uprchlický tábor na světě (Kutupalong) se nachází: 

a) v Jordánsku 

b) v Bangladéši 

c) v Keni 

d) v Turecku 

 

11) Soubor psychosomatických symptomů, které se mohou vyskytnout při dlouhodobém 

pobytu v uprchlických zařízeních, často v důsledku nejistoty, izolace od okolního světa, či 

omezení svobody, se nazývá jako: 

a) maniodepresivní psychóza 

b) táborový syndrom 

c) posttraumatická stresová porucha 

d) syndrom vyhoření 
 

12) Kulturní, emocionální a psychická reakce lidí, kteří delší období pobývají v cizím / 

odlišném kulturním prostředí se označuje jako: 

a) posttraumatická stresová porucha 

b) syndrom prázdného hnízda 

c) kulturní šok 

d) akulturace 
 

13) Proces v rámci, něhož u národnostní či etnické menšiny dochází k přijetí jazyka, obyčejů a 

kultury většinové (hostitelské) společnosti se označuje jako: 

a) kulturní šok 

b) kulturní vzorec 

c) pluralita 

d) asimilace 
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14) Asimilační model integračních politik: 

a) je charakteristický jednostranným adaptačním procesem, v němž nejsou imigranti považováni 

za členy určité etnické skupiny, ale za jedince, kteří jsou si všichni rovni bez ohledu na 

skupinovou příslušnost 

b) považuje imigraci za prostředek pro vyhovění požadavkům trhu, od imigrantů se očekává 

flexibilita 

c) upírá imigrantům právo na sebeurčení v rámci jejich etnické příslušnosti 

d) chápe různorodé kultury jednotlivých skupin imigrantů jako obohacení pro celkovou populaci, a 

proto je zachování kulturní rozmanitosti považováno za žádoucí 
 

15) Antiopresivní přístup se obecně zabývá: 

a) různými formami útlaku žen, příslušníků různých ras, tříd a etnik, náboženských skupin a 

dalších sociálních a kulturních skupin 

b) vyvíjením sociálního nátlaku na příslušníky zranitelných skupin obyvatelstva 

c) podporou nevládního neziskového sektoru za účelem dosažení sociálních reforem 

d) zmírňováním represívních opatření vůči migrantům v nelegálním postavení 
 

16) Mezi tzv. “Pull” faktory v migrační teorii patří: 

a) pracovní příležitosti 

b) hladomor 

c) přírodní katastrofy 

d) politický, náboženský, etnický či jiný útlak a diskriminace 
 

17) Mezi tzv. „Push“ faktory v migrační teorii patří: 

a) příznivé podmínky na trhu práce 

b) politická svoboda 

c) nedostatek ekonomických příležitostí 

d) preferované prostředí – klima, bydlení, vzdělávací systém… 
 

18) Počet nedobrovolně vysídlených osob celosvětově (mezinárodní uprchlíci, vnitřně 

vysídlené osoby, žadatelé o azyl, a dal.) v dosáhl v roce 2020 dle UNHCR více než: 

a) 15 milionů osob 

b) 45 milionu osob 

c) 80 milionů osob 

d) 150 milionů osob 
 

15. Nejvíce uprchlíků celosvětově pochází z: 

a) Venezuely 

b) Afghánistánu 

c) Myanmaru 

d) Syrské arabské republiky 

 

16. Mezi země Evropského hospodářského prostoru (EHP) nepatří: 

a) Norsko 

b) Island 

c) Švýcarsko 

d) Lichtenštejnsko 



 
 
 
 

 

 strana 25 ze 35 

 

b) Hlavní aktéři migrační a integrační politiky na mezinárodní, státní a lokální úrovni  
(4 otázky / písemný test) 

 

1) Azylová a migrační politika České republiky spadá do gesce: 

a) Ministerstva zahraničních věcí 

b) Cizinecké policie 

c) Ministerstva vnitra 

d) Ministerstva práce a sociálních věcí 

 

2) Správa uprchlických zařízení je organizační složka: 

a) Ředitelství služby cizinecké policie, která má na starost vedení řízení o mezinárodní ochraně a 

správu uprchlických táborů 

b) Ministerstva vnitra, která má na starost především provoz a správu přijímacích, pobytových a 

integračních a azylových středisek a střediska pro zajištění cizinců (tzv. detence), provoz 

většiny Center na podporu integrace cizinců a realizaci Státního integračního programu 

c) Ministerstva práce a sociálních věcí, která má na starost podporu integrace osob v řízení o 

mezinárodní ochraně ubytovaných ve speciálních pobytových zařízeních 

d) Ministerstva zahraničních věcí, která má na starost zařízení pro uprchlíky, kteří se v České 

republice nachází v neregulérním postavení 
 

3) Zařízení pro zajištění cizinců (ZCC) provozuje: 

a) Služba cizinecké policie ČR 

b) Odbor azylové a migrační politiky MV ČR 

c) Správa uprchlických zařízení MV ČR 

d) Celní správa ČR 
 

4) Integrační a azylová střediska (IAS) provozuje: 

a) Centra na podporu integrace cizinců 

b) Správa uprchlických zařízení MV ČR 

c) Služba cizinecké policie ČR 

d) Odbor azylové a migrační politiky MV ČR 

 

5) Přijímací středisko (PřS) pro žadatele o mezinárodní ochranu se v ČR nachází: 

a) Pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Václava Havla 

b) V Zastávce u Brna a v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Václava Havla 

c) V Zastávce u Brna a ve Vyšních Lhotách 

d) V Havířově a v Bělé pod Bezdězem 
 

6) Která mezinárodní instituce se, jakožto pomocná organizace OSN, věnuje pomoci 

uprchlíkům, osobám bez státní příslušnosti, reemigrantům, či tzv. vnitřně vysídleným 

osobám? 

a) Úřad pro mezinárodněprávní ochranu uprchlíků a repatriantů 

b) Evropská komise pro pomoc uprchlíkům 

c) Úřad mezinárodního zmocněnce pro uprchlíky   

d) Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky  
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7) Co znamená zkratka OSN? 

a) Občanské sdružení neziskové 

b) Občané společných nároků 

c) Organizace spojených národů 

d) Organizovaná sociální nadace 
 

8) Jaké organizaci náleží zobrazené logo? 

a) WHO 

b) OSN 

c) NATO 

d) Evropská komise pro záležitosti uprchlíků  
 

9) Jak se zkráceně nazývá agentura Evropské unie, jejímž úkolem je ochrana vnějších hranic 

EU a Schengenského prostoru? 

a) Fedex 

b) Frontex 

c) Europol 

d) Interpol 
 

10) Regionální poradní platforma je pravidelným setkáním aktérů na poli integrace migrantů. 

Tuto platformu na území hl. m. Prahy koordinuje: 

a) Integrační centrum Praha, o. p. s. 

b) Ministerstvo vnitra ČR 

c) Sdružení pro integraci a migraci, z. s. 

d) Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, z. s.  

 

11) Jak se jmenuje organizace, která zastřešuje vybrané NNO zabývající se migrací a integrací 

cizinců?  

a) Sdružení organizací pracujících s migranty, z. s. 

b) Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, z. s. 

c) Výbor pro práva cizinců v ČR 

d) Asociace organizací pracujících s migranty, z.ú. 

 

12) Poradní orgán Vlády ČR, jehož podněty slouží Radě vlády ČR pro lidská práva jako podklad 

pro doporučení, která předkládá české vládě (např. jaká opatření přijímat v souvislosti s 

migrací a azylovým řízením) se nazývá: 

a) Komise pro práva cizinců 

b) Kancelář veřejného ochránce práv 

c) Výbor pro práva cizinců při Radě vlády pro lidská práva 

d) Kolegium Rady vlády ČR pro lidská práva 

 
13) V kterém městě České republiky sídlí kancelář Veřejného ochránce práv (KVOP)? 

a) v Praze 
b) v Brně 
c) v Olomouci 
d) v Českých Budějovicích 
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14) V kterém z níže uvedených měst sídlí Evropský soud pro lidská práva (ESLP)? 

a) Brusel 

b) Haag 

c) Štrasburk 

d) Lucemburk 

 

15) V kterém z níže uvedených měst sídlí hlavní orgány Evropské unie? 

a) Paříž 

b) Ženeva 

c) Brusel 

d) Štrasburk 
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c) Historie a současná situace hlavních migrantských menšin (5 otázek / písemný test) 

 

1) Pojem „migrant“ je označení používané pro: 

a) každou osobu, která není státním občanem České republiky 

b) uprchlíky 

c) každou osobu, která se příležitostně, instinktivně či plánovaně přesunuje / stěhuje v rámci 

jednoho státu či mezi státy 

d) každého člověka, který se stěhuje z ekonomických důvodů do jiného státu 
 

2) Pojem “krajan” je označení používané pro: 

a) každého cizince, který má prokazatelně český národnostní původ, nebo je dítětem rodiče s 

českým národnostním původem, nebo dítětem dítěte rodiče s českým národnostním původem 

b) každou osobu, která se přihlásí k tzv. krajanské komunitě prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR 

c) každého cizince, který se narodil na území Československé socialistické republiky / 

Československé federativní republiky před rokem 1989 

d) Každou osobu, která je rodinným příslušníkem cizince, jenž se narodil na území Československé 

socialistické republiky / Československé federativní republiky v období let 1968–1989 
 

3) Do TOP 4 nejvíce zastoupených státních příslušností v České republice patří občané: 

a) Ruska, Německa, Sýrie a Rumunska 

b) Slovenska, Ruska, Bulharska a Polska 

c) Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu a Ruska 

d) Ukrajiny, Slovenska, Ruska a Moldavska 
 

4) Která z níže uvedených národnostních menšin má v ČR největší zastoupení? 

a) Němci 

b) Slováci 

c) Vietnamci 

d) Bulhaři 
 

5) Příslušníkem národnostní menšiny v České republice, podle zákona č. 273/2001 Sb., o 

právech příslušníků národnostních menšin, může být: 

a) občan ČR, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za 

příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti 

b) pouze osoba, jež je státním příslušníkem příslušné země (např. Ukrajina, Vietnam, Bělorusko, 

Německo apod.) a která se registruje na místně příslušném obecním úřadě 

c) občan ČR, který je zároveň držitelem státního občanství příslušné země (např. Ukrajina, 

Vietnam, Bělorusko, Německo apod.) 

d) cizinec, který prokáže příslušnost ke krajanské komunitě prostřednictvím žádosti k Ministerstvu 

zahraničních věcí ČR. 
 

6) Jako „expati” (z angl. expatriate) jsou zpravidla označováni: 

a) osoby s bydlištěm v jiné zemi, než je jejich rodná země, obvykle kvalifikovaní pracovníci či 

profesionálové v různých např. pracovních či uměleckých oborech 

b) příslušníci určitého etnika 

c) osoby v procesu dobrovolného návratu do země původu 

d) občané bývalého Československa 
 



 
 
 
 

 

 strana 29 ze 35 

 

 
7) Právo hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v ČR (případně v místním referendu) 

mají: 

a) všichni cizinci, kteří dosáhli věku 18 let a kteří mají povolení k trvalému pobytu a hlášený pobyt 

na území příslušné obce 

b) pouze občané EU, kteří dosáhli věku 18 let, a kteří jsou v příslušné obci, městě nebo hl. m. 

Praze přihlášení k trvalému pobytu 

c) všichni cizinci, kteří dosáhli věku 18 let, s hlášeným pobytem na území příslušné obce 

d) pouze občané EU, kteří dosáhli věku 18 let, a kteří žijí na území ČR déle než 5 let 

 
8) Právo kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí ČR mají: 

a) pouze občané EU 

b) všichni cizinci, kteří dosáhli věku 18 let a kteří mají hlášený pobyt na území příslušné obce 

alespoň po dobu 3 let 

c) pouze občané EU, kteří dosáhli věku 18 let a na území ČR mají potvrzení o přechodném 

pobytu nebo povolení k trvalému pobytu a zároveň mají hlášený pobyt v obci do jejíhož 

zastupitelstva kandidují 

d) všichni cizinci, kteří dosáhli věku 18 let, a kteří mají povolení k trvalému pobytu na území ČR a 

současně mají hlášený pobyt v obci, do jejíhož zastupitelstva kandidují 

 

9) Určete, jaké skupině náleží následující vlajka: 

a) Lidé s hendikepem 

b) Transsexuálové 

c) Romové 

d) Běženci 

 
10) Ve výzkumech veřejného mínění v ČR (např. CVVM, STEM apod.) je mezinárodní migrace 

často spojována s negativními jevy, mezi něž lze zařadit:  

a) zvýšenou kriminalitu 

b) ohrožení tradic způsobu života české společnosti vlivem multikulturalismu 

c) preference cizinců jako „levné pracovní síly“ před Čechy 

d) platí vše výše uvedené 

 
11) Tzv. adaptačně integrační kurzy „Vítejte v České republice“ jsou obecně povinné pro: 

e) státní příslušníky třetích zemí, kterým bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému 

pobytu nebo povolení k trvalému pobytu bez předchozí podmínky nepřetržitého pobytu na 

území ČR 

f) všechny cizince, kterým bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k pobytu nad 90 dnů 

g) státní příslušníky třetích zemí, kterým bylo od 1. 1. 2020 vydáno povolení k pobytu nad 90 dnů 

h) státní příslušníky třetích zemí, kterým bylo od 1. 1. 2020 vydáno povolení k pobytu nad 90 dnů 

a občany Evropské unie, kteří jsou žadateli o vydání povolení k trvalému pobytu. 
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12) Mezi priority aktualizované koncepce integrace cizinců – ve vzájemném respektu (2016) 

nepatří: 

a) Znalost českého jazyka 

b) Orientace cizince ve společnosti 

c) Vzájemné vztahy mezi komunitami 

d) Zajištění dostupného bydlení 
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5. Síťování a spolupráce s dalšími odborníky v oblasti integrace 
a participace migrantů ve společnosti 

 

a) Orientace v síti relevantních institucí státního a nevládního sektoru a samosprávy 
(3 otázky / test) 

 
1) Adresář všech poskytovatelů sociálních služeb v ČR se nazývá: 

a) Evidence poskytovatelů sociálních služeb 

b) Registr poskytovatelů sociálních služeb 

c) Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

d) Sdružení poskytovatelů sociálních služeb 

 

2) Sdružení pro integraci, o.p.s. a migraci působí v těchto regionech: 

a) Hl. m. Praha 

b) Hl. m. Praha, Středočeský kraj a Ústecký kraj 

c) Hl. m. Praha a Ústecký kraj 

d) Hl. m. Praha a Jihomoravský kraj 

 

3) Poradna pro integraci, z.ú. má pobočky v těchto regionech: 

a) Ústí nad Labem 

b) Hl. m. Praha, Liberecký kraj a Středočeský kraj 

c) Hl. m. Praha a Ústí nad Labem 

d) Hl. m. Praha, Brno, Plzeň a České Budějovice 

 

4) Služby interkulturní práce neposkytuje: 

a) InBáze, z. s. 

b) Poradna pro integraci, z. ú. 

c) Integrační centrum Praha, o.p.s. 

d) Sdružení občanů zabývajících se emigranty 

 

5) Organizace La Strada se zabývá problematikou: 

a) sociálního vyloučení 

b) obchodu s lidmi 

c) pracovně právních vztahů cizinců žijících v ČR 

d) drogové závislosti 

 

6) Organizace In Iustitia se zabývá problematikou: 

a) obchodu s lidmi 

b) násilí z nenávisti a hate speech 

c) pracovního vykořisťování  

d) inkluzívního vzdělávání 
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7) Infolinka Charity ČR pro cizince je bezplatná služba poskytovaná v těchto jazycích: 

a) angličtina, ruština a vietnamština 

b) ukrajinština, vietnamština a mongolština 

c) ukrajinština, ruština a španělština 

d) ruština, angličtina a čínština 

 

8) Na obrázku je zobrazena budova: 

a) Ministerstva vnitra ČR 

b) Ministerstva zahraničních věcí ČR 

c) Správy uprchlických zařízení MV ČR 

d) Ředitelství služby cizinecké policie 

 

 

9) Na obrázku je zobrazena budova 

a) Úřadu městské části Praha 1 

b) Ministerstva práce a sociálních věcí 

c) Magistrátu hl. m. Prahy 

d) Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 

 

10) Kdo organizuje (koordinuje) proces komunitního plánování sociálních služeb? 

a) Kraj nebo obec 

b) Ministerstvo práce a sociálních věcí 

c) Pouze krajský úřad 

d) Pověřený poskytovatel sociálních služeb s celoregionálním dosahem 

 

11) Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) jimiž 

jsou: 

a) Krajský úřad 

b) Obecní Úřad 

c) Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

d) Platí vše výše uvedené 

 

12) Sídlo Ředitelství služby cizinecké policie (ŘSCP) nalezneme: 

a) na Praze 3, nedaleko Olšanského náměstí 

b) na Praze 7, nedaleko budovy Ministerstva vnitra 

c) v centru Brna 

d) na Praze 4, na Lhotce 
 

13) Který úřad veřejné správy poskytuje služby interkulturní práce a zaměstnává dlouhodobě 

interkulturní pracovníky? 

a) Úřad městské části Praha 2 

b) Úřad městské části Praha 7 

c) Magistrát města Plzně 

d) Magistrát města Brna 
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6. Orientace v hodnotovém kontextu interkulturní práce 

 

a) Orientace v základních dokumentech tematizujících lidská práva, reflexe lidských 
práv v interkulturních kontextech (3 otázky / test) 

 
1) Doplňte následující tvrzení: Lidská práva jsou… 

a) mezinárodní, jedinečná, právní, lidská 

b) nezpochybnitelná, nezbytná, neurčitá, nezaměnitelná 

c) nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná, nezrušitelná 

d) univerzální, jedinečná, nezbytná, právní 

 

2) Kým byla schválena Všeobecná deklarace lidských práv v roce 1948? 

a) vládami vítězných států ve II. světové válce 

b) mezinárodním společenstvím pro lidská práva a svobody 

c) většinou členských zemí NATO 

d) Valným shromážděním OSN 

 

3) Práv a svobod obsažených v Listině základních práv a svobod (2/1993 Sb.) se může 

domáhat: 

a) každý člověk který se nachází na území ČR 

b) pouze občan ČR 

c) každý člověk, avšak některá práva a svobody jsou vázána na státní občanství ČR 

d) pouze občan ČR nebo cizinec který má na území ČR hlášený pobyt 

 

4) Mezi sociální práva člověka nepatří: 

a) právo na práci 

b) právo vlastnit zbraň 

c) právo na rodinu 

d) právo na sociální zabezpečení 

 

5) Jako tzv. „Ženevská konvence“ je označována: 

a) Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (1979) 

b) Úmluva o právním postavení uprchlíků (1951) 

c) Úmluva o právech dítěte (1989) 

d) Mezinárodní úmluva na ochranu všech osob před nuceným zmizením (2006) 

 

6) Jak se nazývá dokument, jež členským státům EU zakotvuje základní práva při 

uskutečňování / uplatňování Unijního práva? 

a) Evropský pakt o hospodářských právech 

b) Smlouva o fungování EU 

c) Listina základních práv Evropské unie 

d) Ústava Evropské unie 
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7) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (též Evropská úmluva o lidských 

právech) je: 

a) Lidskoprávní úmluva sjednaná Radou Evropy v roce 1950, jež tvoří základ regionální 

mezinárodně právní ochrany lidských práv v Evropě 

b) Lidskoprávní úmluva sjednaná po II. světové válce, jež odškodňuje evropské země, které čelily 

vojenské okupaci  

c) Mezinárodněprávní dokument z roku 1945, jehož obsahem je historický první ucelený rámec 

pro zákaz otroctví, nucených prací a obchodu s lidmi závazný pro všechny státy světa  

d) Dokument z roku 1957, jímž se zřídil mezinárodní soudní tribunál v Haagu, určený pro 

prošetření válečných zločinů II. světové války 

 

8) V oblasti lidských práv na mezinárodní úrovni působí řada lidskoprávních nevládních 

organizací. Mezi tyto organizace nepatří: 

a) Human Rights Watch 

b) Amnesty International 

c) International Committee of the Red Cross 

d) Global Association for Human Rights and Liberties 

 

9) V oblasti lidských práv v České republice působí řada lidskoprávních nevládních 

organizací. Mezi tyto organizace nepatří: 

a) Remedium 

b) Liga lidských práv 

c) Český helsinský výbor 

d) Člověk v tísni 
 

10) Jeden ze základních principů uprchlického práva, který zní: „Žádný smluvní stát nevyhostí 

jakýmkoli způsobem nebo nevrátí uprchlíka na hranice zemí, ve kterých by jeho život či 

osobní svoboda byly ohroženy na základě jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti 

k určité společenské vrstvě či politického přesvědčení” se nazývá jako:  

a) Zásada solidarity 

b) Princip nevyhoštění 

c) Zásada non-expulsion 

d) Princip non-refoulement 

 

11) Právem na azyl se rozumí: 

a) právní nárok na udělení mezinárodní ochrany, pokud o ní uprchlík požádá 

b) právo uprchlíka vyhledat a požívat ochranu před pronásledováním či vážnou újmou 

c) právo uprchlíka zvolit si zemi v níž bude požívat mezinárodní ochrany 

d) právní nárok na udělení mezinárodní ochrany formou azylu 
 

12) Pojem „národnostní menšina“ je v ČR definován v: 

a) Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

b) Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin 

c) Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 

d) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR 
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13) Na poskytnutí bezplatného poradenství o možnostech řešení své nepříznivé sociální 

situace, ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách má právo: 

a) občan ČR, nebo cizinec s povolením k pobytu na území ČR nad 90 dnů 

b) každá osoba, která prokazatelně doloží, že se nachází v nepříznivé sociální situaci 

c) každý člověk 

d) občan ČR nebo cizinec, který na území ČR pobývá v souladu se zákonem o pobytu cizinců nebo 

zákonem o azylu 

 

14) Mezi hodnoty sociální práce v návaznosti na Etický kodex sociálních pracovníků patří: 

a) Lidská důstojnost 

b) Sociální změna 

c) Sociální rovnost 

d) Platí vše výše uvedené 

 

15) Mezi zásady interkulturní práce, publikovanými Asociací pro interkulturní práci, z. s. 

nepatří: 

a) Individuální přístup orientovaný na řešení problémů 

b) Společenská soudržnost 

c) Kulturní způsobilost a flexibilita 

d) Nestrannost a neutralita 

 

16) Které z níže uvedených tvrzení odpovídá postavení žen v české společnosti? 

a) ženy mají omezené volební právo 

b) ženy nepracují v ozbrojených složkách 

c) ženy nepracují v justici 

d) ženy mají stejná práva jako muži 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


