Ukázka testových otázek
(zdravotní a sociální politika, management a ekonomika, psychologie)

pro přijímací řízení ve studijním programu: Organizace a řízení ve
zdravotnictví
Správné odpovědi jsou uvedeny za testem.
1. Mezi druhy zdravotní péče nepatří péče:
a) lůžková
b) ambulantní
c) fakultativní
d) preventivní
2. Do systému primární péče nepatří:
a) praktičtí lékaři pro dospělé
b) praktičtí lékaři pro děti a dost
c) ortodontisté
d) stomatologové
3. Mezi základní determinanty zdraví nepatří:
a) efektivita a kvalita zdravotní péče
b) genetický výbava
c) faktory prostředí
d) morbidita obyvatelstva
4. Mezi nástroje zdravotní politiky nepatří:
a) legislativa zdravotní péče
b) financování zdravotní péče
c) léková politika
d) klasifikace MKN-10
5. Zákon o veřejném zdravotním pojištění je označen:
a) 45/1998 Sb.
b) 46/1997 Sb.
c) 48/1998 Sb.
d) 48/1997 Sb.
6. Krajské hygienické stanice jsou přímo řízeny:
a) příslušným krajem
b) příslušným okresem
c) ministerstvem zdravotnictví
d) ministerstvem pro místní rozvoj
7. Významným mezníkem z hlediska zdravotní politiky se stala smlouva o Evropské unii
(1992) zvaná:
a) Moskevská
b) Maastrichtská
c) Berlínská
d) Barcelonská

8. Co patří do marketingového mixu 4P:
a) product, price, promotion, placement
b) product, price, promotion, people
c) product, price, planning, placement
d) process, price, promotion, placement
9. Co vše patří mezi personální činnosti?
a) vedení vrcholových manažerů; vytváření a analýza pracovních míst; plánování personálu;
získávání, výběr a přijímání nových zaměstnanců; odměňování; vzdělávání
b) vytváření a analýza pracovních míst; plánování personálu; získávání, výběr a přijímání
nových zaměstnanců; hodnocení zaměstnanců, rozmisťování zaměstnanců, ukončování
pracovního poměru, odměňování, vzdělávání
c) vytváření a analýza pracovních míst, plánování personálu, hodnocení zaměstnanců,
rozmisťování zaměstnanců, ukončování pracovního poměru, odměňování, vzdělávání
d) vytváření a analýza pracovních míst, plánování personálu a hodnocení zaměstnanců
10. Co znamená kapitační platba?
a) paušální příspěvek na každého zaregistrovaného pacienta ve výši cca 50 Kč/měsíc
b) paušální příspěvek na každého zaregistrovaného pacienta ve výši cca 500 Kč/měsíc
c) dobrovolný příspěvek pro lékaře od každého zaregistrovaného pacienta ve výši cca 60
Kč/měsíc
d) paušální příspěvek na každého zaregistrovaného pacienta ve výši cca 19 Kč/měsíc
11. Co znamená zkratka pro stanovování cílů - SMART:
a) specifický, měřitelný, akceptovatelný – dosažitelný, reálný – relevantní, termínovaný
b) specifický, měřitelný, akurátní, různorodý, termínovaný
c) sledovatelný, měřitelný, akurátní, reálný – relevantní, termínovaný
d) specifický, měřitelný, akurátní, realistický, termínovaný
12. Čím se zabývá personální management?
a) specializuje se na vedení vrcholových manažerů
b) specializuje se na řízení lidských zdrojů
c) specializuje se na vedení NLZP
d) specializuje se na vedení a podporu mentorů
13. Akreditaci zdravotnických zařízení v ČR provádí
a) SAK
b) MZČR
c) EFQM
d) TQM
14. Beveridgeův systém je v těchto zemích:
a) Velká Británie, Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko,
Kanada, Austrálie, Česká republika
b) Velká Británie, Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko,
Kanada, Austrálie
c) Velká Británie, Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko,
Kanada, Austrálie, Česká republika, Holandsko
d) Česká republika, Holandsko, Německo

15. Kdo patří do vrcholového managementu?
a) ředitel nemocnice
b) náměstek pro ošetřovatelskou péči
c) ekonomický náměstek
d) platí všechny uvedené možnosti
16. Mladší školní věk začíná:
a) nástupem do mateřské školy
b) nástupem do školy
c) prořezáním prvních zubů stálého chrupu
d) dosažením školní míry
17. Freud vysvětluje psychický vývoj na základě:
a) pudů
b) nevědomých protipřenosů
c) vývojových stupňů
d) nenávisti ve vztazích
18. K psychologickým metodám tlumení bolesti nepatří:
a) placebo
b) biologická zpětná vazba
c) hypnóza
d) podání analgetik
19. Základní složkou myšlení je:
a) dojem
b) pojem
c) vjem
d) vhled
20. Klasifikace následků nemocí a úrazů označuje neschopnost pracovat jako:
a) impairment
b) disabilitu
c) handicap
d) nemoc
Správné odpovědi:
1c; 2c; 3d; 4d; 5d; 6c; 7b; 8a; 9b; 10a; 11a; 12b; 13a; 14b; 15d; 16b; 17a; 18d; 19b; 20b.

