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Informace o přijímacích zkouškách podle studijních oborů r. 2018 
 
 
 

Studijní program N7313 Překladatelství a tlumočnictví 
Studijní obor: Francouzština pro překladatelskou praxi, NMgr. 
 
 
 

Test z francouzského jazyka - varianta A 
Celková doba trvání písemné zkoušky: 60 min 

 
 
Překlad z francouzštiny do češtiny (bez použití slovníku)  100 b 
 
 
 
1) République tchèque : le taux de chômage recule à 3,2% en avril 
Le taux de chômage en République tchèque a encore reculé à 3,2% en avril, après 3,5% en 
mars et 3,7% en février, a indiqué jeudi l'Office du travail à Prague. 
Le nombre des demandeurs d'emploi s'est établi à 242.798, chiffre le plus bas depuis août 
1997, a-t-il précisé. Dans le même temps, 267.107 postes étaient à pourvoir fin avril. 
"Le taux de chômage pourrait encore reculer dans les mois à venir", a estimé la directrice de 
l'Office du travail, Katerina Sadilkova. "Les travaux saisonniers battent déjà leur plein, surtout 
dans le bâtiment, la gastronomie, le tourisme et l'agriculture", a-t-elle rappelé. 
En avril 2017, le taux de chômage s'élevait à 4,4%, dans ce pays de 10,6 millions d'habitants, 
membre de l'Union européenne mais qui reste hors de la zone euro. 
La croissance du Produit intérieur brut de la République tchèque dont l'activité économique 
repose surtout sur l'industrie automobile et les exportations vers la zone euro, a accéléré à 
4,6% en 2017, après 2,5% un an plus tôt. 
Par Le Figaro.fr avec AFP. Publié le 10/05/2018 à 11:24. 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/ 
 
 
Počet dosažených bodů : .............................................  
 
 
 
a) Francouzština pro překladatelskou praxi – prezenční forma, NMgr. 
 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 50 bodů. 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: A 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 14 
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Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 83,07 
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,36 
Decilové hranice výsledku zkoušky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě 19. 6. 2018 
 
Zpracovala: Julínková Dagmar 
 
Za správnost: Mgr. Martin Pleško, Ph.D. 


