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ÚVOD K INVENTÁŘI
Archivní soubor obsahuje evidenční knihy posluchačů, absolventů a doktorů české
Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy v Praze od jejího vzniku v roce 1882 do
současnosti. Jedná se o neuzavřený fond, do nějž jsou nové inventární jednotky průběžně
doplňovány.
Původce archivního souboru
Původcem fondu je Univerzita Karlova v Praze, konkrétně pak pro období do roku 1938
kvesturní úřad a po roce 1950 studijní oddělení rektorátu (dnes pod názvem Odbor pro studium a
záležitosti studentů Rektorátu UK). Kvesturní úřad české Karlo-Ferdinandovy univerzity (od roku
1918 Univerzity Karlovy) vznikl v roce 1850 primárně jako instituce sloužící k administraci
školného (tzv. kolejného).1 Později se však staral také o záležitosti všeobecné evidence
posluchačů a absolventů. Studijní odbor rektorátu vznikl po roce 1950 na základě nového
vysokoškolského zákona.2
Kvesturní úřad vedl matriku imatrikulovaných a matriku doktorů. Matrika
imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy zachycuje všechny
imatrikulované studenty univerzity z let 1882–1938. Pravidla pro imatrikulaci na univerzitách
v rakouské monarchii, a tedy i na české univerzitě v Praze, byla stanovena §§ 1–20 všeobecného
studijního řádu z roku 1850,3 jenž zůstal v Československu v platnosti až do vydání
vysokoškolského zákona v roce 1950.
Podle studijního řádu podléhali imatrikulaci řádní posluchači univerzity (mimořádní
posluchači imatrikulováni nebyli). Každý řádný posluchač mohl být v jednom čase
imatrikulován pouze na jedné fakultě, fakultu však mohl změnit, přičemž se musel znovu
imatrikulovat. Imatrikulace zanikla poté, co student odešel z univerzity, přestoupil na jinou
fakultu, nebo přerušil studium na více než jeden semestr.
První část imatrikulace se odehrávala na fakultě, na níž student předložil doklady
potřebné k přijetí (maturitní vysvědčení či osvědčení o předchozím studiu na jiné univerzitě,
případně jiné fakultě a vyplněný National). Posléze byl budoucí posluchač odkázán na kvesturu,
kde měl zaplatit příslušné taxy. Na závěr procesu složil spolu se svými kolegy imatrikulační slib
a obdržel matriční list.
Jména imatrikulovaných byla vedena ve fakultních matrikách, z nichž byly údaje
přenášeny do společné univerzitní matriky. Ta je také jediným dochovaným dokladem o
imatrikulovaných posluchačích na univerzitě.
Všechny následující evidenční knihy, které budou v tomto inventáři zmíněny, jsou
promočními knihami – to znamená, že se jedná o evidenci promocí, nikoli o faktické záznamy o
splnění podmínek udělení titulu. Tyto záznamy jsou vedeny v rigorózních protokolech, případně
v záznamech o vykonání státní závěrečné zkoušky uložených ve fondech fakult. Promoce je
slavnostní akt předání diplomů – vysvědčení o nabytém titulu – spojený se slibem
promovaného. Do roku 1953 se promoce týkaly pouze doktorů univerzity, po roce 1953 pak
všech absolventů. Od roku 1953 je v matrikách také převzetí diplomu a vykonání promočního
slibu stvrzováno podpisem promovaného.4
1

Viz Výnos ministerstva kultu a vyučování z 11. října 1850, č. 8718. Prozatímní úprava universitní kanceláře a
kvestury, in: PLACHT, Otto – HAVELKA, František: Předpisy pro vysoké školy Republiky Československé, Praha
1932, str. 1247n.
2
Zákon ze dne 18. května 1950, č. 58/1950 Sb., o vysokých školách. Dostupný on-line z:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=508.
3
Vynešení vydané od ministra záležitostí duchovních a vyučování dne 1. října 1850, jímžto se vyhlašují v následku
nevyššího rozhodnutí od 29. září 1850 obecná nařízení o studiích fakultních na universitách Vídeňské, Pražské,
Lvovské, Krakovské, Olomoucké, Hradecké a Insbrucké (č. 370 ř. z.). Dostupné on-line z: http://alex.onb.ac.at/cgicontent/anno-plus?apm=0&aid=rbo&datum=18500204&seite=00001675. Viz také PLACHT, Otto – HAVELKA,
František: Předpisy… c.d., str. 1369n.
4
Více k historii i současné podobě promocí na univerzitě viz PETRÁŇ, Josef: Univerzitní slavnosti v Karolinu.
Imatrikulace, promoce, sponse. Praha, Univerzita Karlova 1991, str. 33n.
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V Matrice doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy z let 1882–
1953 byli evidováni promovaní doktoři, kteří úspěšně složili rigorózní zkoušky5 (případně též
předložili disertaci) a získali tak doktorský titul.6
Historie udílení doktorských titulů na univerzitě sahá do středověku, kdy byl doktorát
vyhrazen posluchačům teologické fakulty. Od 17. století byl udělován doktorát i na právnické a
lékařské fakultě a od konce téhož století také na filosofické fakultě.7
Novodobý právní základ získalo udělování doktorských titulů (tzv. rigorózní řízení) v roce 1850
vydáním všeobecného studijního řádu,8 který platil v Československu až do roku 1950 (rigoróza
však dobíhala až do roku 1953). Tento obecný předpis byl později konkretizován nařízením o
nabývání doktorských titulů z roku 18729, jímž byly vydány rigorózní řády tří světských fakult:
právnické, lékařské a filosofické. Doktorát na právnické fakultě (titul JUDr.) předpokládal
absolutorium na univerzitě (tj. návštěvu minimálně 8 semestrů) a zvládnutí tří rigorózních
zkoušek (1. římské, církevní a německé právo; 2. civilní rakouské právo, obchod a směnečné
právo, rakouský civilní soud, rakouské trestní právo; 3. obecné a rakouské státní právo, národní
právo a politická ekonomie). Na lékařské fakultě bylo předpokladem připuštění k rigorózům
potvrzení o návštěvě univerzity v délce pěti let. Tři rigorózní zkoušky (vedoucí k titulu MUDr.)
byly složeny z řady teoretických i praktických předmětů, které pokrývaly celou oblast medicíny.
Na filosofické fakultě byla vyžadována tříletá docházka na univerzitu a předložení disertační
práce. Ta byla předána dvěma profesorům k posouzení, kteří měli rozhodnout, zda práce splňuje
nároky kladené na disertaci a zda může být uchazeč připuštěn k rigorózním zkouškám. První
rigorózum se skládalo z filosofie, druhé bylo oborové (s danými širšími okruhy: historie,
klasická filologie, matematika a fyzika, přírodní vědy). Klasifikace na všech fakultách byla
výtečně, dostatečně anebo nedostatečně. V případě neúspěchu měl uchazeč další dva pokusy na
opakování zkoušky.
Rigorózní řád právnických fakult byl po vzniku ČSR novelizován v roce 1920.10 Změna
spočívala především v nahrazení rakouského práva jako obsahu zkoušek právem
československým. V roce 1939 pak další novela upravila možnost skládat rigorózum
v návaznosti na státní zkoušku ze stejného předmětu.11 Tato novela však byla po roce 1945
zrušena a vzhledem k uzavření vysokých během války tak prakticky nikdy nebyla využita.
Lékařská rigoróza prošla v roce 1899 komplexní novelou,12 která však nezměnila
základní principy zkoušek. V roce 1903 byla rigoróza znovu novelizována13 a to s tím účelem,
5

Evidence o vykonaných rigorózních zkouškách je vedena v rigorózních protokolech, které jsou součástmi fondů
jednotlivých fakult.
6
Přehled o doktorech a disertacích filosofické, přírodovědecké a pedagogické fakulty je možné získat in
TULACHOVÁ, Marie: Disertace pražské university 1882–1953. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1965.
Tato edice uvádí disertační práce podané na filosofické fakultě v letech 1882–1953, na přírodovědecké v letech
1920–1953 a na pedagogické v letech 1946–1953. Nelze jej však považovat za soupis doktorů, protože vynechává
lékařskou a právnickou fakultu a zahrnuje i ty kandidáty, kteří nesložili přísné zkoušky a opomíjí doktory, jimž byla
akademická hodnost nostrifikována.
7
Více k dějinám udělování doktorského titulu na pražské univerzitě před rokem 1850 viz ČORNEJOVÁ, Ivana
(ed.): Dějiny Univerzity Karlovy II. Praha, Karolinum 1996, str. 78 – 82 (doktoráty na teologické fakultě), str. 120
(filosofická fakulta), str. 46 a 148–151 (právnická fakulta), str. 25–53 a 178–182 (lékařská fakulta).
8
Viz § 47 všeobecného studijního řádu z 1. října 1850 (č. 370 ř. z.).
9
Nařízení vydané od ministra záležitostí duchovních a vyučování dne 15. dubna 1872 (č. 57 ř. z.), kterýmž se
universitám království a zemí v radě říšské zastoupených vydávají nová ustanovení, jak lze nabýt doktorství na
fakultách světských (I. Rigorosní řád fakulty věd právních a státních; II. Rigorosní řád fakulty lékařské, III.
Rigorosní řád fakulty filosofické). Dostupné on-line z http://alex.onb.ac.at/cgi-content/annoplus?apm=0&aid=rbo&datum=18720004&seite=00000143.
10
Nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. května 1920, č. 324 Sb. z. a n., o změně rigorosního řádu pro
fakulty věd právních a státních. Viz PLACHT, O. – HAVELKA, F.: Předpisy… c. d., str. 1779n.
11
Nařízení vlády ze dne 10. února 1939, č. 66/1939 Sb. z. a n., o změně rigorosního řádu pro fakulty věd právních a
státních.
12
Nařízení správce ministeria věcí duchovních a vyučování ze dne 21. prosince 1899 (č. 271 ř. z.), jímž se mění
rigorosní řád pro lékařské fakulty nařízení ze dne 15. dubna 1872, ř. z. č. 57. Dostupné on-line z:
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=rbo&datum=18990004&seite=00001283 .
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aby se zabránilo posluchačům v odkládání některých náročných předmětů na pozdější dobu.
Lékařské studium bylo proto rozděleno na dvě části zakončované rigorózy.14 V této podobě pak
rigorózní řád pro lékařské fakulty platil až do roku 1950.
Na filosofických fakultách došlo k novelizaci rigorózního řádu rovněž v roce 1899.
Hlavní změnou bylo prodloužení potřebné délky studia opravňující k připuštění k rigorózům ze
tří na čtyři roky.15
V roce 1921 byl vydán rigorózní řád také pro nově vzniklou přírodovědeckou fakultu.16
Předpokladem doktorátu bylo stejně jako doposud (tedy když byly přírodovědné obory součástí
filosofické fakulty) předložení disertace a dvě rigorózní zkoušky (hlavní z oboru disertace a
vedlejší).
Na teologických fakultách se rigoróza po roce 1850 řídila podle vlastních církevních
pravidel. V rakouském právním řádu17 se stanovovalo pouze tolik, že příslušný biskup jmenuje
polovinu zkouškových komisařů, a že doktorát může získat jen ten, kdo vysloví tridentské
vyznání víry. Podrobný rigorózní řád byl vydán až ministerským nařízením z roku 1903.18 Ten
stanovil jako podmínku připuštění k rigorózům absolvování čtyřletého teologického studia na
teologické fakultě či v některém klášterním či diecézním učilišti, jejichž výčet byl uveden ve
speciálním zákoně. Druhou podmínkou bylo předložení disertace a její kladné posouzení.
Vlastní rigorózum se skládalo ze tří přísných zkoušek z a) spekulativní a pozitivní dogmatiky
s apologetikou, b) biblického studia Starého a Nového zákona, c) církevních dějin a církevního
práva, d) morální a pastorální teologie.
Všechny až dosud jmenované normy a tím také rigorózní řízení zrušil vysokoškolský
zákon z roku 195019 (doktoráty podle starých nařízení však dobíhaly až do roku 1953). Jako
nová forma vyšší vědecké kvalifikace byla po roce 1950 zavedena tzv. vědecká aspirantura a na
ni navazující doktorát věd (kodifikován vládním nařízením z roku 1953).20 Na vysokých školách
tak začalo být realizováno postgraduální studium, které dříve nebylo v této podobě známé.
Zároveň bylo možné vědeckou aspiranturu absolvovat také v Československé akademii věd a ve
Slovenské akademii věd. Po obhájení kandidátské disertační práce obdržel uchazeč titul
kandidáta věd (CSc.), po obhájení doktorské práce titul doktora věd (DrSc.). Doktoráty věd však

13

Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 14. dubna 1903 (č. 102 ř. z.), jímž se mění rigorosní řád
pro lékařské fakulty nařízením ze dne 21. prosince 1899, ř. z. č. 271, vydaný. Dostupné on-line z:
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=rbo&datum=19030004&seite=00000247.
14
Více k tomu vysvětlující výnos ministerstva kultu a vyučování z 8. května 1903. Viz PLACHT, O. – HAVELKA,
F.: Předpisy… c.d., str. 1796n.
15
Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 16. března 1899, č. 56 ř. z., jímž mění se rigorosní řád pro
filosofické fakulty universit království a zemí na říšské radě zastoupených. Dostupné on-line z:
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=rbo&datum=18990004&seite=00000083. Viz také
PLACHT, O. – HAVELKA, F.: Předpisy… c.d. str. 1820n. Viz rovněž instrukce k provádění nařízení z 27. ledna
1900 – tamtéž str. 1823.
16
Nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. června 1921, č. 214 Sb. z. a n., o zatímním rigorosním řádu
fakult přírodovědeckých. Viz PLACHT, O. – HAVELKA, F.: Předpisy… c.d., str. 1830n.
17
Císařské nařízení z 23. dubna 1850, č. 157 ř. z., platné ve všech zemích korunních, jímžto se šířeji ustanovuje, jak
se má míti církev katolická k veřejnému vyučování. Dostupné on-line z:
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=rbo&datum=18500004&seite=00000827. Viz též
PLACHT, O. – HAVELKA, F.: Předpisy… c.d., str. 1714 n.
18
Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 8. dubna 1903, č. 97 ř. z., jímž vydávají se nová
ustanovení pro theologické fakulty c. k. universit ve Vídni, Praze, Štýrském Hradci, Inšpruku, Krakově, Lvově a c.
k. theologické fakulty v Olomouci a v Solnohradě v příčině dosažené theologického doktorátu. Dostupné on-line z:
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=rbo&datum=19030004&seite=00000229. Viz též
PLACHT, O. – HAVELKA, F.: Předpisy… c.d., str. 1734n.
19
Zákon ze dne 18. května 1950, č. 58/1950 Sb., o vysokých školách. Dostupný on-line z:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=508.
20
Podrobnosti ke kandidatuře i doktorátu věd viz Vládní nařízení ze dne 23. června 1953, č. 60/1953 Sb., o
vědeckých hodnostech a označení absolventů vysokých škol. Dostupné on-line z:
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1953/sb35-53.pdf.
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byly mnohem méně obvyklé než kandidatury, protože o jejich zisk příliš uchazečů neusilovalo.21
Vědecká aspirantura a udílení titulu kandidáta věd trvaly až do roku 2001, do kdy dobíhaly
aspirantury zahájené před účinností vysokoškolského zákona z roku 1998.22
Evidence kandidátů věd a doktorů věd byla na Univerzitě Karlově vedena při
jednotlivých fakultách, a proto jsou tyto evidenční knihy součástí fondů fakult, nikoli fondu
Matriky Univerzity Karlovy.
V roce 1966 bylo spolu s novým vysokoškolským zákonem rigorózní řízení obnoveno.
Nejednalo se však o návrat k doktorátům v podobě, jak existovaly před rokem 1950. Jedná se
dnešním pojmem o tzv. malé doktoráty, tedy tituly „doktor práv“ (JUDr.), „doktor přírodovědy“
(RNDr.) a „doktor filosofie“ (PhDr.),23 které nejsou podmíněny postgraduálním studiem (jako
tituly „kandidát věd“, „doktor věd“ či v současnost „Ph.D“), ale pouze složením rigorózní
zkoušky a obhájením rigorózní práce, na níž nejsou kladeny takové požadavky jako na práci
disertační.24
Vysokoškolským zákonem z roku 1980 byl tento druh doktorátů zachován (v zákoně
byly pouze doplněny tituly „doktor pedagogických věd“ – PaedDr. a „doktor farmacie“ –
PharmDr. a bylo umožněno, aby doktorát získali bez rigorózních zkoušek studenti s vynikajícím
prospěchem).25 Vysokoškolským zákonem v roce 1990 bylo rigorózní řízení zrušeno, avšak
v roce 1998 bylo zákonodárci znovu včleněno do vysokoškolského zákona a platí dodnes.26
Evidence těchto „malých doktorátů“ je na Univerzitě Karlově vedena od roku 1967 až dosud
v Matrice doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) (inv. č. 61–83).
„Rigorózního“ doktorátu mohli na základě vysokoškolského zákona z roku 1966
dosáhnout také absolventi univerzity z let 1953–1966. Získávali jej po žádosti buďto
automaticky ex lege, anebo v tzv. zkráceném rigorózním řízení.27 Na doktorát ex lege měli nárok
ti dřívější absolventi, kteří již získali titul kandidáta či doktora věd.28 Evidence o těchto
absolventech, kteří po roce 1966 získali „rigorózní doktorát“ je vedena v Matrice titulů
udělených ex lege podle § 2–3 vyhlášky č. 27/1966 Sb.
V roce 1990 byl namísto vědecké aspirantury zaveden nový druh postgraduálního
doktorského studia, které bylo ukončováno vykonáním rigorózní zkoušky a obhájením
disertační práce.29 Absolventům se přiznával akademicko-vědecký titul „doktor“ (Dr.).30 Jednalo
se o předchůdce dnešního doktorského studia ukončovaného titulem Ph.D (případně Th.D. na
teologických fakultách). Současná podoba doktorského studia byla zavedena vysokoškolským
21

Více o vědecké výchově a vědeckých hodnostech po roce 1953 viz URBÁŠEK, Pavel – PULEC, Jiří a kol.:
Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945–1990, Olomouc 2003, str. 57–59. Zde jsou uvedeny
i další dílčí vyhlášky a nařízení, kterými se vědecká aspirantura po roce 1950 řídila.
22
Viz § 100 Zákona ze dne 22. dubna 1998, č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách). On-line dostupný z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3146.
23
Viz § 14 odst. 2 Zákona ze dne 16. března 1966, č. 19/1966 Sb., o vysokých školách. Dostupné on-line z:
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1966/sb07-66.pdf.
24
Viz Vyhláška ministerstva školství a kultury ze dne 27. dubna 1966, č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy
pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád). Dostupné on-line z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1400.
25
Viz § 44 Zákona ze dne 10. dubna 1980, č. 39/1980 Sb., o vysokých školách. Dostupný on-line z:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1962.
26
K dosavadním „malým doktorátům“ přibyly v roce 1998 tituly licenciát teologie (ThLic.) a „doktor teologie“
(ThDr.).
27
Viz Vyhláška ministerstva školství a kultury ze dne 27. dubna 1966, č. 27/1966 Sb., o přiznávání titulů
absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách. Dostupné on-line z:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1400.
28
Týkalo se absolventů právnické, filosofické, matematicko-fyzikální a přírodovědecké fakulty. Absolventi
lékařské fakulty z období 1953–1966 získali automaticky titul „doktor medicíny“ (MUDr.) namísto dosavadního
označení „promovaný lékař“.
29
Studenti, kteří zahájili vědeckou přípravu (aspiranturu) před schválením nového zákona ji mohli dokončit podle
starých předpisů a obdrželi titul „kandidát věd“. Tzv. aspirantury tak dobíhaly až do roku 2001. Viz výše.
30
Viz § 22 Zákona ze dne 4. května 1990, č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. Dostupné on-line z:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2341.

6

zákonem v roce 1998, přičemž doposud udělené tituly Dr. byly mezinárodně uznávaným titulem
Ph.D. (Th.D) nahrazeny.31 Evidence o ukončeném postgraduálním (doktorském) studiu je na
Univerzitě Karlově od roku 1990 vedena v Matrice absolventů doktorandského postgraduálního
studia Univerzity Karlovy.
Od roku 1882 do roku 1953 byla na české Karlo-Ferdinandově univerzitě / Univerzitě
Karlově vedena evidence absolventů. V případě zmíněného období to znamenalo těch
posluchačů, kteří docházeli na univerzitu minimálně osm semestrů. Z této evidence se však
dochovala pouze torza. Absolutorium nebylo svázáno s udělováním žádného titulu a sloužilo
pouze jako doklad pro posluchače pro připuštění k rigorózním zkouškám a některým státním
zkouškám.
To se změnilo s reformou vysokoškolského studia v roce 1950, kdy se studium stalo
jednak více organizovaným a kontrolovaným, jednak začalo být ukončováno státní závěrečnou
zkouškou.32 Absolventi vysoké školy nově získávali označení „promovaný …“ s názvem
konkrétního oboru (promovaný lékař, promovaný právník, promovaný historik atd.).33 Tento
způsob označování absolventů vysokých škol trval až do roku 1966, kdy byl novým
vysokoškolským zákonem modifikován. Evidence o absolventech Univerzity Karlovy z období
1953–1966 je vedena v Protokolech o diplomech vydaných absolventům vysokých škol.
Vysokoškolský zákon z roku 1966 zachoval státní závěrečnou zkoušku, avšak
označování absolventů univerzitního směru studia zrušil. Absolventi tak po složení závěrečné
zkoušky obdrželi pouze diplom bez jakéhokoli titulu či označení. Z univerzitních studentů
získávali titul po absolutoriu pouze lékaři (titul MUDr.), čímž se navrátilo jejich označování
z doby před rokem 1950.34 Zároveň zavedl zákon z roku 1966 již výše zmíněné rigorózní řízení,
které vedlo k nabytí titulů PhDr., JUDr. a RNDr., avšak předpokladem bylo složení rigorózní
zkoušky. Tento stav zůstal zachován i po roce 1980 a ukončen byl až v roce 1990.
Novým vysokoškolským zákonem v roce 1990 bylo zavedeno bakalářské a magisterské
studium, které jsou zakončovány státní zkouškou spojenou s obhajobou diplomové práce.
Absolventům je udílen titul „bakalář“ (Bc.) či „magistr“ (Mgr.) v případě univerzitního směru
studia, s výjimkou lékařského studia, v němž je udělován titul MUDr.35
Evidence absolventů univerzity je od roku 1966 vedena v nepřetržité řadě knih Matriky
absolventů Univerzity Karlovy, od roku 1990 s upřesněným názvem Matrika absolventů
Univerzity Karlovy (magistři). Absolventi lékařských oborů jsou od roku 1966 do současnosti
evidováni v nepřetržité řadě Matrika absolventů Univerzity Karlovy (lékaři). Od roku 1995
probíhají na Univerzitě Karlově promoce bakalářů, proto je od té doby vedena také Matrika
absolventů Univerzity Karlovy (bakaláři).36
Vývoj a dějiny archivního souboru
Matriky jsou nejstaršími úředními knihami na pražské univerzitě. Sloužily k evidenci
členů univerzitní obce, především jejích studentů. Původně byly vedeny jednotně pro celou

31

Viz § 47 Zákona ze dne 22. dubna 1998, č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách). Dostupné on-line z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3146.
32
Viz § 21 Zákona ze dne 18. května 1950, č. 58/1950 Sb., o vysokých školách. Dostupný on-line z:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=508.
33
Seznam jednotlivých titulů viz Vyhláška ministerstva školství a kultury ze dne 21. srpna 1961, č. 94/1961 Sb., o
označování absolventů vysokých škol. Dostupná on-line z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1079.
34
Kromě lékařů na univerzitách získávali tituly také posluchači technických, ekonomických a zemědělských směrů
(Ing.), veterinářství (MVDr.) a některých uměleckých oborů (akademický sochař, malíř a architekt).
35
Viz §§ 20 a 21 Zákona ze dne 4. května 1990, č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. Dostupný on-line z:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2341
36
První bakaláři absolvovali na UK v roce 1992, do roku 1995 nebyli promováni, o nabyté kvalifikaci dostávali
vysvědčení, jejichž evidenci vedly jednotlivé fakulty.
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univerzitu, avšak postupně se diferencovaly podle fakult a také specializovaly podle typu zápisu.
Matriky vedené před rokem 1882 jsou v AUK uloženy ve fondu Matriky (1564–1883).37
Matriky vyčleněné do nového fondu Matriky Univerzity Karlovy pocházejí z činnosti české
univerzity v Praze po roce 1882. Součástí fondu se staly jednak Matriky doktorů a Matriky
imatrikulovaných z období 1882–1953, které byly až dosud součástí fondu Akademický senát
UK, jednak matriky vedené na Univerzitě Karlově po roce 1953, které byly až dosud součástí
fondu Rektorát UK. V roce 2011 byly všechny matriky vyčleněny do samostatného fondu
Matriky Univerzity Karlovy. Jedná se o neuzavřený fond, matriky vznikající na univerzitě po
roce 1953 jsou do AUK průběžně předávány v rámci skartačního řízení Odborem pro studium a
záležitosti studentů Rektorátu UK. Před předáním do AUK jsou matriky během používání na rektorátu
pročíslovány a je k nim vytvořen rejstřík. Byly rovněž již na Rektorátu UK opatřeny římskými
pořadovými číslicemi, které byly v tomto inventáři zachovány v názvech jednotlivých matrik (viz např.

Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha XIII.)
Matriky doktorů byly předány do AUK v letech 1953–1955 společně s registraturou
akademického senátu.38 Archivně zpracovány byly pravděpodobně v 70. letech 20. století.
Tehdy jim byla přidělena inventární čísla, a byly opatřeny papírovými obaly, které byly
označeny inventárními čísly, čísly foliantů a časovým rozpětím. Při současném zpracování byly
obaly matrik doktorů vzhledem k poškození sejmuty a matriky byly uloženy do kartonů, na něž
byl nalepen štítek s přesným archivním popisem. Toto uložení je možné díky digitalizaci matrik,
které již nebude nutné fyzicky z kartonů vyjímat. Zároveň byly do matrik na přední přídeští
vlepeny inventární štítky s archivním popisem. Během zpracování byly rovněž tužkou
pročíslovány rejstříky v matrikách inv. č. 1–5 a rejstříky inv. č. 17, 18a a 18b.
Matriky imatrikulovaných byly při předchozím zpracování uloženy do desek
z makulatury (nepoužitých diplomů), které byly označeny příslušným písmenem abecedy,
časovým rozpětím a inventárním číslem. Matriky byly rovněž uloženy do čtyř kartonů. Během
současného zpracování byly matriky i s původními deskami uloženy do nových, pevnějších
papírových desek, které byly označeny inventárními štítky. Také kartony byly označeny
inventárními štítky.
Při inventarizaci byla zachována inventární čísla přidělená při dřívějším zpracování.
Z toho důvodu je matrika imatrikulovaných zařazena až za matrikou doktorů, byť by časová
souslednost (nejdříve imatrikulace, poté doktorát) velela zařadit matriku imatrikulovaných spíše
na první místo. Matrika imatrikulovaných byla během současného zpracování přepsána do
digitální podoby. Přepisovány byly jméno, příjmení a tituly imatrikulovaného, místo a země
narození, fakulta a semestr imatrikulace. Vynechány byly poznámky (tj. údaje o předchozím
studiu apod.). Přepis je uložen jednak ve formátu .xls (Microsoft Excel), jednak bude převeden
do on-line databáze studentů univerzity, v níž bude propojen s naskenovanými materiály
z dalších fondů AUK.
Matriky a indexy vznikající na Univerzitě Karlově po roce 1953 byly při současném
zpracování pouze opatřeny inventárními štítky, které byly vlepeny na přední přídeští.
Archivní charakteristika
Všechny jednotky archivního fondu jsou zachované, fyzický stav archiválií je dobrý, byť
některé jsou dílčím způsobem poškozeny. Při volbě pořádací metody byl kladen důraz na
respektování členění zvoleného původcem fondu. Hlavní zásadou proto bylo zachování
jednotlivých celků (takovým celkem je např. Matrika absolventů), teprve druhotně pak bylo
sledováno chronologické hledisko. Rejstříky jsou vždy připojeny na konec jednotlivých celků.
Vnitřní skartace nebyla prováděna.

37

Více k matrikám v letech 1348–1882 viz KUČERA, Karel – TRUC, Miroslav: Archiv University Karlovy.
Průvodce po archivních fondech. Praha, SPN, 1962, str. 118–122 a 171–172.
38
KUČERA, K. – TRUC, M.: Archiv University Karlovy... c.d., str. 149.
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Obsah a popis fondu
Součástmi fondu jsou Matriky doktorů (1882–1953), Matriky imatrikulovaných (1882–
1938), Protokoly o diplomech vydaných absolventům vysokých škol (1953–1966), Matriky
doktorů (rigoróza) (1967– současnost), Matriky absolventů (od roku 1990 magistři) (1966–
současnost), Matrika absolventů (lékaři) (1966–současnost), Matriky absolventů (bakalářů)
(1995–současnost) a Matrika absolventů doktorandského postgraduálního studia (1992–
současnost).
Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy eviduje
udělené doktoráty na univerzitě v letech 1882–1953. Jedná se celkem o 16 svázaných úředních
knih s průběžným číslováním foliantů (f. 1–8026). V prvních pěti knihách je v každé zvlášť
jmenný rejstřík (1882–1924), pro období od zimního semestru 1924 do října 1952 (knihy 6 až
15) je jmenný rejstřík veden jako samostatná kniha. Pro roky 1952–1953 (kniha 16) je pak
rejstřík veden ve dvou sešitech formátu A5. V rejstříku jsou u jmen odkazy na jednotlivá folia
matriky.
Záznamy jsou v knize vepisovány rukopisně do předtištěného, latinsky psaného
formuláře, který obsahuje následující pole: 1. Nomen, patria [jméno, vlast], 2. Natus, die, anni
[narozen, dne, roku], 3. Religionis [náboženství], 4. Nomen, patria et status parentum [jméno,
vlast a zaměstnání rodičů], 5. Studia peracta et tentamina [dokončená a předchozí studia]
s položkami Gymnasium, Universita, Rigorosa, 6. Doctor in facultate [doktor na fakultě], 7.
Promotio et promotor [datum promoce a promotor], 8. Alia memoratu digna [poznámka].
Na většině foliantů je uvedeno 5 osob, záznamy jsou vedeny na obou stranách foliantu.
V poznámce jsou nejčastěji uvedeny názvy disertačních prací (u teologických, filosofických a
přírodovědných doktorátů), případně údaje o slavnostní promoci (Promotio sub auspiicis).
Objevují se také pozdější vpisky o vydání náhradního diplomu, změně jména, případně
odsouzení daného člověka za delikt, který měl za následek pozastavení či ztrátu doktorské
hodnosti. Zvlášť u zahraničních studentů jsou v poznámkách otištěna razítka o vzdání se praxe
na území Československa.
Řazení doktorů v matrice je chronologické, kdy jsou z každého promočního dne za sebou
seřazeni doktoři podle jednotlivých fakult. Jazykem matriky je v předtištěných formulářích
latina, jednotlivá pole vyplňovali písaři většinou česky, byť se objevuje rovněž latina (včetně
překládání českých křestních jmen do latiny). V pozdějším období (po roce 1918) latina mizí.
Matriky byly již během používání pročíslovány.
Největší matrika má rozměry 455 x 325 x 80 mm, nejmenší 440 x 290 x 75 mm; knihy
jsou vázané v plátně, hřbet, rohy a titulní štítek jsou kožené. Rohy matrik jsou opatřeny
kovanými mosazenými nárožnicemi; všechny knihy měly kovanou mosaznou sponu,
z některých však byly ulomeny. Větší část matrik je poškozená, a to především na vazbě. Kůže
je mnohdy velmi poškrábaná. Kvůli častému používání degraduje také papír, k čemuž však díky
digitalizaci již nebude docházet.
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity
Karlovy je psána na volných, nesvázaných listech formátu A3. Každé písmeno abecedy
(začáteční písmena příjmení) tvoří samostatný soubor a tím také samostatnou inventární
jednotku. Celkem se jedná o 31 jednotek uložených ve 4 kartonech. Všechny knihy jsou vedeny
v časovém rozsahu 1882–1938, výjimkou je pouze společná kniha pro písmena R a Ř z období
1882–1920, která byla po tomto roce nahrazena rozdělenými knihami pro každé písmeno zvlášť.
Zvláštní kniha eviduje studenty přišlé na pražskou univerzitu v roce 1908 z uzavřené univerzity
v Záhřebu.
Imatrikulovaní jsou v matrice řazeni chronologicky podle fakult a semestrů, v nichž se
zapsali. Jednotlivé záznamy jsou vepsány do předtištěného formuláře s poli: 1. jméno a
příjmení, 2. vlast a rodiště a 3. poznamenání. Jednotlivé záznamy obsahují jméno, příjmení
(případně též šlechtické či akademické tituly), místo a zemi narození a v poznámce školu, z níž
na fakultu imatrikulovaný přicházel (tedy buď gymnázium či jinou střední školu, jinou fakultu,
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jinou univerzitu), případně údaj o absolutoriu. Země narození je většinou uváděna zkratkou (M.
pro Moravu, Č. pro Čechy, Dalm. pro Dalmácii apod.).
Jazykem matriky je čeština. Matrika je vedena rukopisně, přičemž v průběhu vedení
matriky se písaři střídali, takže rukopis variuje od velmi zdobného krasopisu až po zběžně psané
záznamy.
Vzhledem k tomu, že matrika není svázaná a byla až do digitálního přepisu záznamů
v roce 2011 často používána, nachází se v poměrně špatném stavu. Okraje jednotlivých listů
jsou roztřepené, papír od okrajů degraduje. Díky přepisu matriky do digitální podoby bude další
degradaci zabráněno.
Protokoly o diplomech vydaných absolventům vysokých škol byly vedeny na
Univerzitě Karlově v letech 1953–1966. Jedná se o sedm vázaných knih (označených římskými
číslicemi I.–VII.), k nimž jsou jako dvě samostatné knihy připojeny rejstříky. Celkem je
v protokolech evidováno 18 960 absolventů. Záznamy jsou psány ručně do předtištěných
formulářů. V prvních čtyřech knihách (1953–1963) jsou tato předtištěná pole: 1. Datum vydání
diplomu,39 2. Jméno a příjmení absolventa,40 3. Fakulta a obor studia, 4. Dosažená kvalifikace,
5. Datum a číslo protokolu komise pro závěrečné zkoušky,41 6. Podpis rektora vysoké školy,42 7.
Podpis majitele diplomu, 8. Poznámka.43 V knihách V. až VII. (1963–1966) jsou tato předtištěná
pole: 1. Evidenční číslo, 2. Číslo a klasifikace diplomu, 3. Jméno, příjmení, datum a místo
narození absolventa, 4. Fakulta a doba studia, 5. Obor studia, 6. Dosažená kvalifikace, 7. Datum
rozhodnutí státní zkušební komise, 8. Akademičtí funkcionáři: děkan, rektor, předseda státní
zkušební komise, 9. Datum promoce, 10. Podpis absolventa. Ve všech sedmi protokolech jsou
pozdější úřední záznamy o udělení nových titulů absolventům lékařského studia na základě
zákona z roku 1966.44
Protokoly jsou vázané knihy o velikosti 24 x 29 cm, folianty jsou pročíslovány.
Číslování není průběžné, ale oddělené pro každou knihu.
Rejstříky jsou vázané knihy o velikosti 24 x 29 cm, mají jednu abecední řadu, v níž jsou
odděleně seřazena jména ke každé z matrik. Předtištěný formulář rejstříků tvoří pole 1. Fakulta,
2. Jméno a příjmení, 3. Matrika, 4. Strana.
Součástí souboru je také Matrika titulů udělených ex lege podle § 2–3 vyhlášky č.
27/1966 Sb. a rejstřík k této matrice. V ní jsou evidováni absolventi univerzity, kterým byl na
základě zákona z roku 1966 přiznán doktorský titul buď automaticky (ex lege) na základě jejich
kandidatury či doktorátu věd, anebo na základě složených rigorózních zkoušek. Tato matrika
byla vedena v letech 1966–1991 a obsahuje 2834 evidenčních záznamů. Struktura předtištěného
formuláře je stejná jako u protokolů V.–VII.
Matriky doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) jsou evidenční knihy vedené na
Univerzitě Karlově od roku 1967 do současnosti. K roku 2011 bylo do AUK předáno celkem 23
knih, k nimž jsou jako tři samostatné knihy připojeny jmenné rejstříky. Jedná se o knihy z let
1967–2005, v nichž je celkem 39 847 evidenčních záznamů. V knize XXII. (inv. č. 83) jsou
evidovány udělené doktoráty z let 1990–1992, po nichž následuje přestávka45 a časová řada
pokračuje až doktoráty udělenými v letech 2000–2001. Záznamy jsou psány ručně do
předtištěných formulářů. V prvních šestnácti knihách jsou tato předtištěná pole: 1. Evidenční
číslo, 2. Číslo a klasifikace diplomu, 3. Jméno a příjmení, datum a místo narození, 4. Studium
(Vysoká škola, Fakulta), 5. Rigorózní řízení (Fakulta, Obor a datum rigoróza), 6. Titul, 7. Název
39

Ve skutečnosti bylo vyplňováno evidenčním číslem
Vpisováno ovšem bylo i datum a místo narození.
41
Ve skutečnosti bylo vpisováno datum promoce.
42
Nebylo vyplňováno.
43
Sloužilo pro poznámku o absolutoriu s vyznamenáním, pro pozdější poznámky o udělení nového titulu podle
zákona z roku 1966 po složení rigorózních zkoušek atd.
44
Jedná se o razítko ve znění: „Podle § 57 zákona č. 19/66 Sb. vydán nový diplom č. … s označením „doktor
medicíny“ (ve zkratce MUDr.) dne …“
45
Viz zrušení rigorózních zkoušek a „malých doktorátů“ v roce 1990 a jejich obnovení v roce 1998. Více na str. 6
tohoto inventáře.
40
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práce, 8. Datum promoce a promotor, 9. Rektor (prorektor), děkan (proděkan), 10. Poznámka,
11. Podpis. Od sedmnácté knihy se formulář změnil a vypadá takto: 1. Evidenční číslo, 2. Číslo
a klasifikace diplomu, 3. Jméno a příjmení, datum a místo narození, 4. Fakulta, 5. Obor a datum
rigoróza, 6. Titul, 7. Datum promoce a promotor, 8. Rektor (prorektor), děkan (proděkan), 9.
Poznámka, 10. Podpis.
Matriky doktorů (rigoróza) jsou vázané knihy o průměrných rozměrech 28 x 42 cm,
vazba je provedena v látce, případně v umělé kůži. Jednotlivé knihy mají samostatné číslování
foliantů. Do matriky jsou na některých stranách vlepeny plné moci opravňující k převzetí
diplomu jinou osobu než absolventa.
Rejstřík s pořadovým číslem I. je vázaná kniha o rozměrech 30 x 42 cm. Rejstřík II. je
vázaná kniha o rozměrech 21 x 30 cm. Oba rejstříky mají jednu abecední řadu, v níž jsou
odděleně seřazena jména ke každé z matrik. Rejstřík III. je vázaná kniha o rozměrech 21 x 30
cm, každá matrika v něm vedená má vlastní abecední řadu. Všechny rejstříky jsou pročíslované.
Matriky absolventů Univerzity Karlovy jsou evidenční knihy vedené na Univerzitě
Karlově od roku 1966 do současnosti. K roku 2011 bylo do AUK předáno celkem 40 knih,
k nimž jsou jako sedm samostatných knih připojeny jmenné rejstříky. Jedná se o knihy z let
1966–2008, v nichž je celkem 103 390 evidenčních záznamů. Od roku 1990 zní její upřesněný
název Matrika absolventů Univerzity Karlovy (magistři). Záznamy jsou psány ručně do
předtištěných formulářů. V prvních 27 knihách jsou tato předtištěná pole: 1. Evidenční číslo, 2.
Číslo a klasifikace diplomu, 3. Jméno a příjmení, datum a místo narození absolventa, 4. Fakulta
a doba studia, 5. Obor studia, 6. Dosažená kvalifikace v oboru, 7. Datum rozhodnutí státní
zkušební komise, 8. Akademičtí funkcionáři: děkan, rektor, předseda státní zkušební komise,46
9. Datum odevzdání diplomu,47 10. Poznámka,48 11. Podpis absolventa.
Od knihy s pořadovým číslem XXVIII. jsou ve formuláři tyto údaje: 1. Evidenční číslo,
2. Číslo a klasifikace diplomu, 3. Jméno a příjmení, Datum a místo narození, 4. Fakulta, 5. Obor
[a datum] státní zkoušky, 6. Titul, 7. Datum promoce a promotor, 8. Rektor (prorektor), děkan
(proděkan), 9. Poznámka, 10. Podpis.
Kniha I. má rozměry 22 x 30 cm, zbývající knihy mají průměrné rozměry 32 x 43 cm.
Vazba je provedena v látce, případně v umělé kůži. Jednotlivé knihy mají samostatné číslování
foliantů. Do matriky jsou na některých stranách vlepeny plné moci opravňující k převzetí
diplomu jinou osobu než absolventa.
Rejstříky s pořadovým číslem I.–III. jsou vázané knihy o rozměrech 32 x 43 cm. Mají
jednu abecední řadu, v níž jsou odděleně seřazena jména ke každé z matrik. Rejstříky IV.–VII.
jsou vázané knihy o rozměrech 21 x 30 cm, každá matrika v nich má vlastní abecední řadu.
Rejstřík VIII. je nesvázaná kniha o rozměrech 21 x 30 cm. Všechny rejstříky jsou pročíslované.
Matriky absolventů Univerzity Karlovy (lékaři) jsou evidenční knihy vedené na
Univerzitě Karlově od roku 1966 do současnosti. K roku 2011 bylo do AUK předáno celkem 12
knih, k nimž jsou jako tři samostatné knihy připojeny jmenné rejstříky. Jedná se o knihy z let
1966–2008, v nichž je celkem 35 220 evidenčních záznamů. Záznamy jsou psány ručně do
předtištěných formulářů. V první knize jsou tato předtištěná pole: 1. Evidenční číslo, 2. Číslo a
klasifikace diplomu, 3. Jméno a příjmení, datum a místo narození absolventa, 4. Fakulta a doba
studia, 5. Obor studia, 6. Titul, 7. Datum rozhodnutí státní zkušební komise, 8. Akademičtí
funkcionáři: děkan, rektor, předseda státní zkušební komise,49 9. Datum promoce, 10. Podpis
absolventa. Od knihy II. se formulář změnil do této podoby: 1. Evidenční číslo, 2. Číslo a
klasifikace diplomu, 3. Jméno a příjmení, datum a místo narození, 4. Fakulta, 5. Obor, datum
státní závěrečné zkoušky, 6. Titul, 7. Datum promoce a promotor, 8. Rektor (prorektor), děkan
(proděkan), 9. Poznámka, 10. Podpis.

46

Jméno předsedy komise nebylo vyplňováno.
V knize I. nazváno Datum promoce.
48
V knize I. toto pole chybělo.
49
Jméno předsedy komise nebylo vyplňováno.
47
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Kniha I. má rozměry 22 x 30 cm, zbývající knihy mají průměrné rozměry 32 x 43 cm.
Vazba je provedena v látce, případně v umělé kůži. Jednotlivé knihy mají samostatné číslování
foliantů. Do matriky jsou na některých stranách vlepeny plné moci opravňující k převzetí
diplomu jinou osobu než absolventa.
Rejstříky s pořadovým číslem I.–II. jsou vázané knihy o rozměrech 32 x 43 cm. Mají
jednu abecední řadu, v níž jsou odděleně seřazena jména ke každé z matrik. Rejstřík III. je
vázaná kniha o rozměrech 21 x 30 cm, každá matrika v ní má vlastní abecední řadu. Všechny
rejstříky jsou pročíslované.
Matriky absolventů Univerzity Karlovy (bakaláři) jsou evidenční knihy vedené na
Univerzitě Karlově od roku 1995 do současnosti. K roku 2011 bylo do AUK předáno celkem 6
knih, k nimž jsou jako dvě samostatné knihy připojeny jmenné rejstříky. Jedná se o knihy z let
1995–2008, v nichž je celkem 15 310 evidenčních záznamů. Záznamy jsou psány ručně do
předtištěných formulářů. V prvních třech knihách jsou tato předtištěná pole: 1. Evidenční číslo,
2. Číslo a klasifikace diplomu, 3. Jméno a příjmení, datum a místo narození, 4. Fakulta, 5. Obor,
datum státní závěrečné zkoušky, 6. Titul, 7. Datum promoce a promotor, 8. Rektor (prorektor),
děkan (proděkan), 9. Poznámka, 10. Podpis. Od knihy IV. má formulář tuto podobu: 1.
Evidenční číslo, 2. Číslo a klasifikace diplomu, 3. Jméno a příjmení, datum a místo narození
absolventa, 4. Fakulta a doba studia, 5. Dosažená kvalifikace v oboru a datum státní závěrečné
zkoušky, 6. Titul, 7. Rektor (prorektor), děkan (proděkan), 8. Promotor a datum odevzdání
diplomu, 9. Poznámka, 10. Podpis absolventa.
Matriky mají rozměry 32 x 43 cm, vazba je provedena v látce, případně v umělé kůži.
Jednotlivé knihy mají samostatné číslování foliantů. Do matriky jsou na některých stranách
vlepeny plné moci opravňující k převzetí diplomu jinou osobu než absolventa.
Rejstřík s pořadovým číslem I. je vázaná kniha o rozměrech 21 x 30 cm, rejstřík II. má
stejné rozměry, avšak jedná se o nesvázanou knihu. Každá z matrik má v rejstříku samostatnou
abecední řadu.
Matrika absolventů doktorandského postgraduálního studia Univerzity Karlovy je
evidenční kniha vedená na Univerzitě Karlově od roku 1990 do současnosti. K roku 2011 byla
do AUK předána 1 kniha z let 1990–2008, v níž je celkem 4 662 evidenčních záznamů.
Záznamy jsou psány ručně do předtištěných formulářů s těmito poli: 1. Evidenční číslo, 2.
Jméno a příjmení, 3. Fakulta, 4. Obor (Účinnost od), 5. Datum převzetí, podpis.
Rozměr knihy je 32 x 43 cm, vazba je provedena v látce. Jednotlivé stránky jsou
pročíslovány. Do matriky jsou na některých stranách vlepeny plné moci opravňující k převzetí
diplomu jinou osobu než absolventa. Abecední rejstřík je do knihy vlepený u předního přídeští.
Matrika rehabilitovaných Univerzity Karlovy je evidenční kniha vedená na
Univerzitě Karlově od roku 1990 do současnosti. Do AUK byla matrika předána v roce 2008.
Jsou v ní evidováni bývalí studenti univerzity, kteří byli v letech 1948–1989 vyloučeni
z politických důvodů ze studia, po roce 1990 byli rehabilitováni a dosáhli rehabilitačního titulu
„doktor“.50
Jedná se o otevřenou knihu, do níž jsou stále – byť spíše již výjimečně – přidávány další
záznamy (k 1. 1. 2012 jich kniha obsahovala 1167). Záznamy jsou psány ručně do předtištěných
formulářů s těmito poli: 1. Evidenční číslo, 2. Číslo a klasifikace diplomu, 3. Jméno a příjmení,
datum a místo narození, 4. Fakulta a doba studia, 5. Dosažená kvalifikace v oboru [není
vyplňováno] 6. Titul, 7. Rektor (prorektor), děkan (proděkan) 8. Datum odevzdání diplomu, 9.
Poznámka, 10. Podpis absolventa.

50

Rehabilitace po roce 1990 se odehrávaly nejdříve podle Zásad MŠMT pro rehabilitaci občanů, kteří byli
v uplynulém období z politických důvodů neoprávněně postiženi nebo jinak diskriminováni (č.j. 10 269/90-14) z
ledna 1990. Dále byl 8. června 1990 vydán Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k
jednotnému uplatňování zásad rehabilitace studentů vysokých škol v České republice (č.j. 4.616/90-SM), upravený
dne 24. 8. 1990 doplňkem k tomuto pokynu (č.j. 6.986/90-SM). Dne 21. 2. 1991 pak byl schválen Zákon č. 87/1991
Sb., o mimosoudních rehabilitacích.
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Rozměr knihy je 32 x 43 cm, vazba je provedena v látce. Jednotlivé stránky jsou
pročíslovány. Do matriky jsou na některých stranách vlepeny plné moci opravňující k převzetí
diplomu jinou osobu než absolventa. Abecední rejstřík je veden jako samostatná kniha.
Záznam o uspořádání
Archivní soubor zpracoval a inventář sestavil Jakub Jareš v červnu až listopadu 2011
v Archivu Univerzity Karlovy v Praze. Archivní soubor obsahuje 160 inventárních jednotek o
celkovém rozsahu 8,48 bm. Jedná se o 138 úředních knih a 22 indexů. V kartonech je uloženo
49 inventárních jednotek (matriky imatrikulovaných, matriky doktorů a rejstříky k nim), ostatní
inventární jednotky jsou uloženy samostatně v regálech. Inventář bude po přijímání nových
inventárních jednotek doplňován formou dodatků.
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INVENTÁRNÍ SEZNAM
inv.č.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Obsah
Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity
f. 1–589 + rejstřík
vázaná úřední kniha, 440 x 290 x 75 mm
Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity
f. 590–1000 + rejstřík
vázaná úřední kniha, 450 x 325 x 60 mm
Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity
f. 1001–1499 + rejstřík
vázaná úřední kniha, 450 x 315 x 70 mm
Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity /
Univerzity Karlovy
f. 1500–2001 + rejstřík
vázaná úřední kniha, 450 x 310 x 90 mm
Matrika doktorů Univerzity Karlovy
f. 2002–2409 + rejstřík
vázaná úřední kniha, 450 x 280 x 75 mm
Matrika doktorů Univerzity Karlovy
f. 2411–2900
vázaná úřední kniha, 445 x 325 x 90 mm
Matrika doktorů Univerzity Karlovy
f. 2901–3400
vázaná úřední kniha, 445 x 315 x 90 mm
Matrika doktorů Univerzity Karlovy
f. 3401–3900
vázaná úřední kniha, 445 x 315 x 85 mm
Matrika doktorů Univerzity Karlovy
f. 3901–4400
vázaná úřední kniha, 445 x 315 x 90 mm
Matrika doktorů Univerzity Karlovy
f. 4401–4900
vázaná úřední kniha, 450 x 315 x 90 mm
Matrika doktorů Univerzity Karlovy
f. 4901–5500
vázaná úřední kniha, 450 x 320 x 100 mm
Matrika doktorů Univerzity Karlovy
f. 5501–6113
vázaná úřední kniha, 455 x 320 x 70 mm
Matrika doktorů Univerzity Karlovy
f. 6114–6662
vázaná úřední kniha, 455 x 310 x 75 mm
Matrika doktorů Univerzity Karlovy
f. 6663–7077
vázaná úřední kniha, 455 x 325 x 80 mm
Matrika doktorů Univerzity Karlovy
f. 7078–7530
vázaná úřední kniha, 440 x 305 x 100 mm
Matrika doktorů Univerzity Karlovy [a rehabilitovaní
1968–1969]
f. 7531–8026
vázaná úřední kniha, 450 x 305 x 100 mm

Čas. rozsah

Kart.

1882–1900

1

1900–1908

2

1908–1916
[4. 1. 1917]

3

1917–1921
[14. 1. 1922]

4

1922–1924
[30. 6.]

5

1924–1927
[27. 1.]

6

1928–1931
[14. 2.]

7

1931–1934
[15. 3.]

8

1934–1937
[27. 2.]

9

1937–1939
[10. 11.]

10

1945–1946
[20. 9.]

11

1946–1949
[25. 6.]

12

1949–1950
[27. 10.]

13

1950–1951
[31. 8.]

14

1951–1952
[29. 10.]

15

1952–1953
[10. 12.]
[1968–1969]

16

14

17.
18a.
18b.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Index matriky doktorů Univerzity Karlovy
index (vázaná kniha), 440 x 310 x 60 mm
Rejstřík matriky doktorů Univerzity Karlovy A–Ř
index, 210 x 145 x 8 mm
Rejstřík matriky doktorů Univerzity Karlovy S–Ž
index, 210 x 145 x 8 mm
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy A
45 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy B
169 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy C
45 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy Č
58 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy D
94 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy E
43 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy F
100 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy G
71 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy H
169 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy CH
52 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy I
36 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy J
92 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy K
286 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy L
86 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy M
150 listů, úřední kniha

1924–1952

17

1952–1953

17

1952–1953

17

1882–1938

18

1882–1938

18

1882–1938

18

1882–1938

18

1882–1938

18

1882–1938

18

1882–1938

18

1882–1938

18

1882–1938

19

1882–1938

19

1882–1938

19

1882–1938

19

1882–1938

19

1882–1938

19

1882–1938

20
15

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy N
92 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy O
37 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy P
197 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy Q
12 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy R, Ř
41 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy R
58 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy Ř
32 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy S
199 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy Š
119 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy T
89 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy U
37 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy V–W
157 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy Y
4 listy, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy Z
72 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy
univerzity / Univerzity Karlovy Ž
44 listů, úřední kniha
Matrika imatrikulovaných posluchačů z univerzity
v Záhřebu
22 listů, úřední kniha
Protokol o diplomech vydaných absolventům vysokých
škol – kniha I.
f. 1–493 (evid. č. 1–4930), vázaná úřední kniha

1882–1938

20

1882–1938

20

1882–1938

20

1882–1938

20

1882–1920

20

1921–1938

20

1921–1938

20

1882–1938

20

1882–1938

21

1882–1938

21

1882–1938

21

1882–1938

21

1934–1937

21

1882–1938

21

1882–1938

21

1908

21

1953–1957
16

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.
63.

64.

Protokol o diplomech vydaných absolventům vysokých škol
– kniha II.
f. 1–119 (evid. č. 4931–7020)
vázaná úřední kniha
Protokol o diplomech vydaných absolventům vysokých škol
– kniha III.
f. 1–297 (evid. č. 7021–9980)
vázaná úřední kniha
Protokol o diplomech vydaných absolventům vysokých škol
– kniha IV.
f. 1–325 (evid. č. 9981–13215)
vázaná úřední kniha
Protokol o diplomech vydaných absolventům vysokých škol
– kniha V.
f. 1–149 (evid. č. 13216–14732)
vázaná úřední kniha
Protokol o diplomech vydaných absolventům vysokých škol
– kniha VI.
f. 1–409 (evid. č. 14733–18816)
vázaná úřední kniha
Protokol o diplomech vydaných absolventům vysokých škol
– kniha VII.
f. 1–415 (evid. č. 18817–18960)
vázaná úřední kniha
Rejstřík k protokolům o diplomech vydaných absolventům
vysokých škol – I.
k matrikám I.–III.
vázaná úřední kniha
Rejstřík k protokolům o diplomech vydaných absolventům
vysokých škol – II.
k matrikám IV.–VII.
vázaná úřední kniha
Matrika titulů udělených ex lege
podle § 2–3 vyhlášky č. 27/1966 Sb.
f. 1–415 (evid. č. 1–2834)
vázaná úřední kniha
Rejstřík matriky titulů udělených ex lege
podle § 2–3 vyhlášky č. 27/1966 Sb.
index (vázaná kniha)
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha I.
f. 1–246 (evid. č. 1–1230)
vázaná úřední kniha
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha II.
f. 1–249 (evid. č. 1231–2469); vázaná úřední kniha
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha
III.
f. 1–253 (evid. č. 2471–3735); vázaná úřední kniha
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha
IV.
f. 1–237 (evid. č. 3736–4920)
vázaná úřední kniha

1957–1958

1958–1960

1960–1963

1963–1964

1964–1965

1965–1966

1953–1960

1960–1966

1966–1991

1966–1991

1967–1969
1969–1971
1971–1973

1973–1975
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha V.
f. 1–246 (evid. č. 4921–6095)
vázaná úřední kniha
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha
VI.
f. 1–247 (evid. č. 6096–7330)
vázaná úřední kniha
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha
VII.
f. 1–253 (evid. č. 7331–8605)
vázaná úřední kniha
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha
VIII.
f. 1–255 (evid. č. 8606–9880)
vázaná úřední kniha
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha
IX.
f. 1–254 (evid. č. 9881–11145)
vázaná úřední kniha
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha X.
f. 1–257 (evid. č. 11146–12430)
vázaná úřední kniha
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha
XI.
f. 1–255 (evid. č. 12431–13705)
vázaná úřední kniha
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha
XII.
f. 1–255 (evid. č. 13706–14980)
vázaná úřední kniha
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha
XIII.
f. 1–251 (evid. č. 14981–16235)
vázaná úřední kniha
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha
XIV.
f. 1–255 (evid. č. 16236–17510)
vázaná úřední kniha
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha
XV.
f. 1–255 (evid. č. 17511–18785)
vázaná úřední kniha
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha
XVI.
f. 1–255 (evid. č. 18786–20060)
vázaná úřední kniha
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha
XVII.
f. 1–254 (evid. č. 20061–22610); vázaná úřední kniha
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha
XVIII.
f. 1–255 (evid. č. 22611–27160); vázaná úřední kniha

1975–1976

1976–1978

1978–1979

1979–1980

1980–1981

1981–1982

1982

1982

1982–1983

1983

1983–1984

1984

1984–1985

1985–1987
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79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha
XIX.
f. 1–255 (evid. č. 27161–29710)
vázaná úřední kniha
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha
XX.
f. 1–255 (evid. č. 29711–32280)
vázaná úřední kniha
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha
XXI.
f. 1–255 (evid. č. 32281–34830)
vázaná úřední kniha
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha
XXII.
f. 1–255 (evid. č. 34831–37380)
vázaná úřední kniha
Matrika doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) – kniha
XXIII.
f. 1–246 (evid. č. 37381–39847)
vázaná úřední kniha
Rejstřík matriky doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) –
I.
k matrikám I.–XX.
index (vázaná kniha)
Rejstřík matriky doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) –
II.
k matrikám XXI.–XXII.
index (vázaná kniha)
Rejstřík matriky doktorů Univerzity Karlovy (rigoróza) –
III.
k matrikám XXII.–XXIII.
index (vázaná kniha)

Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha I.
f. 1–415 (evid. č. 1–1674 /diplomy vydané MŠ/
87.
a 1–2470 /diplomy vydané univerzitou/)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha II.
88. f. 1–249 (evid. č. 2471–4960)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha III.
89a. f. 1–249 (evid. č. 4961–7400)
vázaná úřední kniha, 1. svazek
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha III.
89b. f. 1–249 (evid. č. 4961–7400)
vázaná úřední kniha, 2. svazek
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha IV.
90.
f. 1–253 (evid. č. 7041–9930)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha V.
91. f. 1–249 (evid. č. 9931–12420)
vázaná úřední kniha

1987–1988

1988–1989

1989–1990

1990–1992 a
2000–2001

2002–2005

1967–1989

1989–1992

1990–1992 a
2000–2005

1966–1968

1968–1969

1969–1971

1969–1971

1971–1972

1972–1973
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92.

93.

94a.

94b.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.
106.
107.
108.

Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha VI.
f. 1–271 (evid. č. 12421–15130)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha VII.
f. 1–251 (evid. č. 15131–17640)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha VIII.
f. 1–192 (evid. č. 17641–19560)
vázaná úřední kniha, 1. svazek
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha VIII.
f. 1–192 (evid. č. 17641–19560)
vázaná úřední kniha, 2. svazek
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha IX.
f. 1–255 (evid. č. 19561–22110)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha X.
f. 1–254 (evid. č. 22111–24650)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha XI.
f. 1–254 (evid. č. 24651–27190)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha XII.
f. 1–255 (evid. č. 27191–29740)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha XIII.
f. 1–255 (evid. č. 29741–32290)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha XIV.
f. 1–253 (evid. č. 32291–34820)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha XV.
f. 1–252 (evid. č. 34821–37350)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha XVI.
f. 1–251 (evid. č. 37351–39850)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha XVII.
f. 1–255 (evid. č. 39851–42400)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha XVIII.
f. 1–255 (evid. č. 42401–44950)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha XIX.
f. 1–253 (evid. č. 44951–47500)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha XX.
f. 1–253 (evid. č. 47501–50030); vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha XXI.
f. 1–255 (evid. č. 52580); vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy – kniha XXII.
f. 1–255 (evid. č. 52581–55130)
vázaná úřední kniha

1973–1974

1974–1976

1976–1977

1976–1977

1977–1978

1978–1979

1979–1979

1979–1981

1981–1982

1982–1982

1982–1983

1983–1984

1984–1985

1985–1986

1986–1987
1987–1988
1988–1989
1989–1990
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109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

Matrika absolventů Univerzity Karlovy (magistři) – kniha
XXIII.
f. 1–255 (evid. č. 55131–57680)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (magistři) – kniha
XXIV.
f. 1–255 (evid. č. 57680 – 60231)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (magistři) – kniha
XXV.
f. 1–255 (evid. č. 60231–62780)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (magistři) – kniha
XXVI.
f. 1–255 (evid. č. 62781–65330
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (magistři) – kniha
XXVII.
f. 1–255 (evid. č. 65331–67880)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (magistři) – kniha
XXVIII.
f. 1–255 (evid. č. 67881–70430)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (magistři) – kniha
XXIX
f. 1–255 (evid. č. 70431–72980)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (magistři) – kniha
XXX.
f. 1–255 (evid. č. 72981–75530)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (magistři) – kniha
XXXI.
f. 1–255 (evid. č. 75531–78080)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (magistři) – kniha
XXXII.
f. 1–255 (evid. č. 78081–80620)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (magistři) – kniha
XXXIII.
f. 1–255 (evid. č. 80621–83170)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (magistři) – kniha
XXXIV.
f. 1–493 (evid. č. 83171 – 88100)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (magistři) – kniha
XXXV.
f. 1–253 (evid. č. 88101–90630)
vázaná úřední kniha

1990–1991

1991–1992

1992–1993

1993–1994

1994–1996

1996–1997

1997–1998

1998–1999

1999–1999

1999–2000

2000–2001

2001–2003

2003–2004
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122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.
134.

Matrika absolventů Univerzity Karlovy (magistři) – kniha
XXXVI.
f. 1–255 (evid. č. 90631–93180)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (magistři) – kniha
XXXVII.
f. 1–253 (evid. č. 93181–95710)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (magistři) – kniha
XXXVIII.
f. 1–255 (evid. č. 95711–98260)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (magistři) – kniha
XXXIX.
f. 1–257 (evid. č. 98261–100830)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (magistři) – kniha
XL.
f. 1–256 (evid. č. 100831–103390)
vázaná úřední kniha
Rejstřík matriky absolventů UK – I.
k matrikám I.–XIII.
index (vázaná kniha)
Rejstřík matriky absolventů UK – II.
k matrikám XIV.–XXI.
index (vázaná kniha)
Rejstřík matriky absolventů UK (magistři) – III.
k matrikám XXII.–XVII.
index (vázaná kniha)
Rejstřík matriky absolventů UK (magistři) – IV.
k matrikám XVIII.–XXX.
index (vázaná kniha)
Rejstřík matriky absolventů UK (magistři) – V.
k matrikám XXXI.–XXXIII.
index (vázaná kniha)
Rejstřík matriky absolventů UK (magistři) – VI.
k matrice XXXIV
index (vázaná kniha)
Rejstřík matriky absolventů UK (magistři) – VII.
k matrikám XXXV.–XXXVI.
index (vázaná kniha)
Rejstřík matriky absolventů UK (magistři) – VIII.
k matrice XXXVII.; index (nesvázaná kniha)

Matrika absolventů Univerzity Karlovy (lékaři) – kniha I.
f. 1–404 (evid. č. 1–2770); vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (lékaři) – kniha II.
136a. f. 1–249 (evid. č. 2771–5260)
vázaná úřední kniha, 1. svazek
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (lékaři) – kniha II.
136b. f. 1–249 (evid. č. 2771–5260)
vázaná úřední kniha, 2. svazek
135.

2004–2005

2005–2005

2005–2006

2006–2007

2007–2008

1966–1982

1982–1989

1989–1996

1996–1999

1999–2001

2001–2003

2003–2005
2003
1966–1970
[1971–1983]
1970–1974

1970–1974
22

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

Matrika absolventů Univerzity Karlovy (lékaři) – kniha
III.
f. 1–470 (evid. č. 5271–9970)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (lékaři) – kniha
IV.
f. 1–251 (evid. č. 9971–12480)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (lékaři) – kniha V.
f. 1–254 (evid. č. 12481–15020)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (lékaři) – kniha
VI.
f. 1–255 (evid. č. 15631–17580)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (lékaři) – kniha
VII.
f. 1–255 (evid. č. 17581–20130)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (lékaři) – kniha
VIII.
f. 1–253 (evid. č. 20131–22660)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (lékaři) – kniha
IX.
f. 1–253 (evid. č. 22661–25190)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (lékaři) – kniha X.
f. 1–255 (evid. č. 25191–27740)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (lékaři) – kniha
XI.
f. 1–249 (evid. č. 27741–30230)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (lékaři) – kniha
XII.
f. 1–499 (evid. č. 30231–35220)
vázaná úřední kniha
Rejstřík k matrice absolventů UK (lékaři) – I.
k matrikám I.–VII.
index (vázaná kniha)
Rejstřík k matrice absolventů UK (lékaři) – II.
k matrikám VIII.–IX.
index (vázaná kniha)
Rejstřík k matrice absolventů UK (lékaři) – III.
k matrikám X.–XI.
index (vázaná kniha)

Matrika absolventů Univerzity Karlovy (bakaláři) – kniha
I.
150.
f. 1–255 (evid. č. 1–2250)
vázaná úřední kniha

1974–1978

1978–1980

1980–1983

1983–1986

1986–1989

1990–1993

1993–1995

1995–1998

1998–2001

2001–2008

1966–1989

1990–1995

1995–2001

1995–1999
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151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

Matrika absolventů Univerzity Karlovy (bakaláři) – kniha
II.
f. 1–257 (evid. č. 2251–5120)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (bakaláři) – kniha
III.
f. 1–255 (evid. č. 5121–7670)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (bakaláři) – kniha
IV.
f. 1–255 (evid. č. 7671–10220)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (bakaláři) – kniha
V.
f. 1–254 (evid. č. 10221–12760)
vázaná úřední kniha
Matrika absolventů Univerzity Karlovy (bakaláři) – kniha
VI.
f. 1–255 (evid. č. 12761–15310)
vázaná úřední kniha
Rejstřík k matrice absolventů UK (bakaláři) – I.
k matrikám I.–II.
index (vázaná kniha)
Rejstřík k matrice absolventů UK (bakaláři) – II.
k matrice III.
index (nesvázaná kniha)

Matrika absolventů doktorandského postgraduálního
studia Univerzity Karlovy
158.
str. 1–424 (evid. č. 1–4662) + rejstřík
vázaná úřední kniha
Matrika rehabilitovaných Univerzity Karlovy
vázaná úřední kniha
Rejstřík k matrice rehabilitovaných Univerzity Karlovy
160.
index
159.

1999–2002

2002–2004

2004–2006

2006–2007

2007–2008

1995–2002

2002–2004

1992–2008

1990–2008
1990–2000
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