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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 katedra romanistiky- oddělení francouzštiny 

 
Informace o přijímacích zkouškách podle studijních oborů r. 2014 

                                                                       
 
      Studijní program N7313 Překladatelství a tlumočnictví  

Studijní obor:     Francouzština pro překladatelskou praxi, NMgr. 
 
 
 

         Test z francouzského jazyka - varianta A 
Celková doba trvání písemné zkoušky: 90 min 

 
 

Překlad z francouzštiny do češtiny (bez použití slovníku)  100 b 
 

Quatre chômeurs sur dix se disent victimes de discr imination à 

l'embauche 

Près de quatre demandeurs d'emploi sur dix, soit 37%, affirment avoir déjà été 

personnellement victimes d'une discrimination à l'embauche, selon une enquête Ifop* pour le 

Défenseur des droits.  

Quatre sources possibles de discriminations sont désignées par plus de 20% des demandeurs 

d'emploi. L'apparence physique - obésité, vêtements portés, etc. - arrive en tête, suivie par le 

fait d'être chômeur, le sexe ou les origines - couleur de peau, nationalité, accent, etc. Viennent 

ensuite le handicap, l'âge avancé et le lieu d'habitation. L'orientation sexuelle, les opinions 

politiques ou syndicales sont en revanche très peu citées.  

Pour les demandeurs d'emploi résidant en zone urbaine sensible, les origines s'avèrent être le 

premier critère discriminant, à 48% contre 23% de la population des demandeurs d'emploi en 

France entière. Comparativement, ces chômeurs déclarent cependant moins souvent que 

l'ensemble des demandeurs d'emploi avoir vécu une ou plusieurs discriminations -29% au lieu 

de 37%.  

 

_______________ 

* Institut français d’opinion publique  
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Počet dosažených bodů : .............................................  

 
 
 
 
 

a) Francouzština pro překladatelskou praxi  – prezenční forma, NMgr. 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně  40 bodů .  
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  23 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky:  100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 90 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:   62,43 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:   15,31 
 Decilové hranice výsledku zkoušky  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
V Ostravě  23.6.2014 
Zpracovala:     Julínková Dagmar 
Za správnost:  Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.  
                          

 
 
 


