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Následující požadavky ke zkoušce se týkají jazyka francouzského zvoleného jako 
Jazyk I. Zkouška má dvě části – písemnou a ústní.  
 
 
 
Písemná část  
 
Maximální počet dosažitelných bodů písemné části je 80. Minimální počet k 
úspěšnému napsání je 48 (60 %).  
Písemný test sestává z následujících pěti částí:  
 
1. Poslech s porozuměním (20 bodů) 
2. Gramaticko - lexikální subtest (20 bodů) 
3. Čtení s porozuměním (20 bodů) 
4. Psaní – argumentativní esej (20 bodů) 
 
Studenti, kteří dosáhnou minimálně 48 bodů z písemné části, mohou postoupit k 
ústní části zkoušky.  
 
 
 
 
Ústní část 
 
Student má 10 min na přípravu. Při ústní zkoušce stručně shrne krátký text a 
strukturovaným způsobem představí problematiku nastíněnou v textu. Použije 
vhodné argumenty, aby obhájil svůj názor. Reaguje na otázky zkoušejícího. Časová 
dotace zkoušky: 10 min. Maximální možný počet bodů: 20. 
 
 
 
 
 
 
 



TEMATICKÉ OKRUHY: 
 
1. La population active 
2. Les droits des salariés (le contrat de travail – ses parties 
constituantes, le licenciement) 
3. La grève et les autres conflits du travail 
4. Les formes juridiques des entreprises 
5. La création d’entreprise – les formalités, le capital 
6. Les types d’entreprises, les secteurs d’activité 
7. L´entreprise, son organisation 
8. La sous-traitance, la propriété intellectuelle 
9. L’assurance 
10. La banque – le crédit, les garanties, les services 
11. L’infraction économique 
12. Le marketing – communication commerciale 
13. Le marketing – le produit, le prix 
14. Les types de commerces (les commerce franchisé, le commerce électronique, 
etc.) 
15. Les agents du marché 
16. La bourse – les acteurs de la bourse, les fluctuations boursières 
17. Les actions et les obligations 
18. Le commerce extérieur 
19. Les modes et les conditions de paiement 
20. Les finances de l´entreprise (les comptes, le bilan) 
21. Le budget d’État, le rôle de l’État, les impôts 
22. La consommation 
23. La mondialisation 
 
 
Celkem může student získat maximálně 100 bodů. Výsledná známka se určí podle 
dosaženého počtu bodů u všech částí zkoušky. 

 
 


