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Knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí 

při PF UK  

 

 

Vývoj původce archiválií 

 

     Povinnost studentů práv skládat během a v závěru studia tři státní zkoušky: právněhistorickou, 

judiciální a státovědeckou vznikla na základě Thunových studijních reforem v polovině 19. století 

(reformy jsou pojmenovány podle ministra kultu a vyučování Lva Thuna-Hohensteina). Reformy 

zásadně změnily celý průběh univerzitního studia, nicméně budou zde uvedeny pouze reformy, 

které měly vliv na studium právnické. Absolvent právnické fakulty měl být především 

kvalifikovaným státním úředníkem se standardizovaným vzděláním. Reformy proto zaváděly tři 

povinné státní zkoušky – na dlouhou dobu jim dal podobu zkušební řád z 16. dubna 1856, č. 54 ř.  

z.1. První z nich z právních dějin (právo římské, právo církevní, dále dějiny práva německého a 

rakouského) byli studenti povinni skládat na konci čtvrtého nebo v průběhu pátého semestru2, bez 

úspěšného složení této zkoušky nebylo možné si zapsat do dalšího semestru. Další dvě státní 

zkoušky – judiciální (z práva občanského, trestního a obchodního) a státovědeckou (z oborů 

politických věd, statistiky a veřejného práva) byl student povinen složit na konci studia (judiciální 

nejdříve na konci 8. semestru státovědeckou po jeho ukončení3). Právnické studium bylo 

strukturováno poměrně pevně, byl dán minimální počet přednášek týdně v jednotlivých semestrech 

(20 hodin týdně kromě 4. a 8. semestru, kdy měly být vykonávány státní zkoušky a stačilo tedy 12 

hodin týdně) i obsah výuky v jednotlivých semestrech. Studijní předpisy se postupně drobně 

měnily, podle studijního řádu z roku 1856 měla být zkouška vykonána na konci 4. nebo v průběhu 

pátého semestru, podle zákona o právnickém a státovědeckém studiu a státních zkouškách z 20. 4. 

18934 se právněhistorická zkouška měla konat po ukončení nejméně 3 semestrů (nejlépe v prvních 

čtyřech týdnech 4. semestru) a po jejím složení měly následovat nejméně další 4 semestry studia 

                                                 
1 K tomu srv. Jan Havránek a kol., Dějiny univerzity Karlovy III ,1802–1918, Praha 1997, s. 130–131. Texty 
jednotlivých právních předpisů lze, kromě říšského zákoníku, věstníku ministerstva kultu a vyučování a jeho nástupců 
(přístupných i on-line http://alex.onb.ac.at/zeitlichegliederung.htm ),  nalézt i v opakovaně vydávaných aktualizovaných 
souborech právních předpisů pro vysoké školy: Georg Thaa, Sammlung der für die österreichische Universitäten 
gültigen Gesetze und Verordnungen, Wien 1871 (text zkušebního řádu z roku 1856 zde na s. 372–382). Leo Beck von 
Mannagetta – Carl Kelle, Die österreichischen Universitätsgesetze. Sammlung der für die österreichischen 
Universitäten gültigen Gesetze, Verordnungen, Erlässe, Studien- und Prüfungsordnungen usw., Wien 1906. Pro období 
československé republiky: Otto Placht – František Havelka, Předpisy pro vysoké školy republiky Československé, 
Praha 1932. 
2 Georg Thaa, Sammlung…, s. 372. 
3 Georg Thaa, Sammlung…, s. 372. 
4 Gesetz vom 20. April 1893 RGB Nr. 68, betreffend die rechts- und staatswissenschaftlichen Studien und 
Staatsprüfungen, srv. Leo Beck von Mannagetta – Carl Kelle, Die österreichischen Universitätsgesetze, s. 805–807, 
OttoPlacht – František Havelka, Předpisy, s. 1746–1747. 
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(přičemž celá doba studia neměla být kratší než 8 semestrů). 

    Česká zkušební komise pro historickoprávní zkoušky vznikla již v září roku 1905. Judiciální a 

státovědeckou zkoušku museli studenti české právnické fakulty skládat až do roku 1918 před 

německými zkušebními komisemi (historickoprávní zkoušku skládali na Německé univerzitě tedy 

pouze do roku 1905). Vládní nařízení č. 353/1919 Sb.5 ze dne 27. června pak počátkem 

akademického roku 1919/1920 rozdělilo dosavadní jednotnou komisi pro státní zkoušky judiciální a 

státovědecké na komisi při české a německé univerzitě se samostatným předsedou a 

místopředsedou.6   

     Podobně jako nový stát převzal právní řád Rakousko-uherské monarchie, byla převzata i 

dosavadní organizace studia. Na tom nic neměnila skutečnost, že se v některých podrobnostech 

dostalo studiu nové úpravy československými právními normami. Podle zákona č. 290/1919 Sb.7 o 

právnických a státovědeckých studiích a o zkouškách státních zůstala doba studia stejná – nejméně 

8 semestrů, nicméně bylo pevně dáno, že tři semestry mají proběhnout před právněhistorickou státní 

zkouškou a dalších pět po ní8 – v praxi se student nemohl bez jejího složení zapsat do 5. semestru. 

Semestr, ve kterém byla zkouška složena, se započítával do semestrů ukončených po zkoušce. 

Změny se také dotýkaly studijních povinností a obsahu zkoušek – vyučovací předměty rakouské 

byly nahrazeny novými „československými“, německé právo dějinami práva veřejného a 

soukromého ve střední Evropě, rakouské říšské dějiny dějinami práva v území republiky 

Československé, všeobecné a rakouské státní právo právem ústavním a všeobecnou srovnávací a 

rakouskou statistiku statistikou.9 Změny nastaly také v oblasti jazykové. Vládní nařízení č. 

122/1919 Sb.,10 o státních zkouškách judiciálních a státovědeckých, stanovovalo, že státní zkoušky 

oboru judiciálního a státovědeckého se konají jazykem českým a cizinci mohou volit němčinu nebo 

češtinu.11  

     Složením státních zkoušek student ukončil právnické studium a mohl se ucházet o práci ve státní 

službě, jako plně kvalifikovaný právník – úředník. Někteří odcházeli také do průmyslových podniků 

a bank. K vykonávání advokacie opravňovalo získání právnického doktorátu – titulu JUDr., které 

řešily další předpisy, z nichž je pro nás rozhodující rigorózní řád z 15. dubna 1872,12 který stanovil, 

že pro získání doktorátu jsou potřebné tři doktorské zkoušky (rigoróza), ale není požadována žádná 

                                                 
5 Nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. června 1919, č. 353 Sb. z. a n., o rozdělení komise pro státní 
zkoušky judiciální a státovědecké v Praze. In: Otto Placht – František Havelka, Předpisy, s. 1762 
6 Tamtéž, s. 1762 
7 Zákon ze dne 27. května 1919, č. 290 Sb. z a n., o prozatímní úpravě studia a státních zkoušek na fakultách věd 
právních a státních. In: Otto Placht – František Havelka, Předpisy, s. 1746n. 
8 Tamtéž, s. 1746–1747. 
9 Bohumil Poláček, Právnické tituly v průřezu dějin, Praha 2010, s. 41 
10 Nařízení vlády republiky Československé ze dne 7. března 1919, č. 122 Sb. z. a n., o státních zkouškách judicielních 
a státovědeckých. In: Otto Placht – František Havelka, Předpisy, s. 1761. 
11 Bohumil Poláček, Právnické tituly…, s. 41. 
12 Nařízení min. k. a v. ze dne 15. dubna 1872, č. 57 ř. z., kterým se vydávají nová ustanovení o tom, jak lze nabýti 
doktorátu na fakultách světských. In: Otto Placht – František Havelka, Předpisy, s. 1775. 
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písemná kvalifikační práce. Tento stav (tři rigorózní zkoušky, žádná písemná práce) s dílčími 

modifikacemi přetrval až do roku 1939. K těmto modifikacím patřila zejména novela po vzniku 

ČSR z roku 1920.13 Změna spočívala především v nahrazení rakouského práva jako obsahu zkoušek 

právem československým. Tato novela také upravila možnost skládat rigorózum v návaznosti na 

státní zkoušku ze stejného předmětu,14  to řešilo opakované stížnosti na dublování obsahu státních 

zkoušek a rigoróz, které zaznívaly už od konce 19. století (kdy bylo ustanoveno, že rigoróza 

nenahrazují státní zkoušky15). 

     Podle vládního nařízení č. 16/1939 Sb.,16 o prozatímní úpravě studia a státních zkoušek na 

fakultách věd právních a státních, se  měnil a doplňoval zákon č. 68/1893 ř. z. ve znění zákona č. 

290/1919 Sb. Studijní doba se stanovovala nejméně na devět semestrů a byla rozdělena na tři 

studijní oddíly – historickoprávní, judiciální a státovědecký. Každý studijní oddíl měl nejméně tři 

semestry a končil úspěšným ukončením státní zkoušky.17 

     Uzavření českých vysokých škol bylo vyhlášeno 17. listopadu 1939.  Situace se změnila v roce 

1945, kdy vládní nařízení č. 9/1945 Sb.,18 o přechodných opatřeních na českých vysokých školách 

stanovilo, že české vysoké školy se řídí právními předpisy platnými ke dni 29. září 1938, což 

v tomto případě znamenalo návrat ke stavu z roku 1919.19 

     Dekrety prezidenta republiky a řada norem z období 1945 až 1946 tedy zajistily právní 

kontinuitu s demokratickým právním systémem 1. republiky, ke kterému se tehdejší společnost ve 

své době upřímně hlásila. Výuka práva proto mohla ve všech směrech navazovat na starou právní 

tradici a právní kulturu předválečné doby.20 Studium trvalo opět osm semestrů (4 roky). Po prvních 

třech semestrech bylo možno vykonat první státní zkoušku historickoprávní (dějiny římského práva, 

dějiny církevního práva, dějiny práva na území ČSR a dějiny středoevropského práva). 

V posledních 4 týdnech 8. semestru bylo možno složit druhou nebo třetí státní zkoušku. Druhá se 

konala z práva občanského, obchodního a směnečného, trestního a vigilního řízení soudního. Třetí 

pak z ústavního a správního práva, z národního hospodářství, z finanční vědy a finančního práva. 

K doktorátu práv bylo třeba složit 3 rigorózní doktorské zkoušky s téměř stejným obsahem jako 

státní zkoušky.21  

                                                 
13 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.. In: Otto Placht – František Havelka, Předpisy, s. 1775n. 
14 Tamtéž, s. 1775. 
15 Jan Havránek a kol., Dějiny Univerzity Karlovy III, s. 217–218. 
16 Vládní nařízení ze dne 13. ledna 1939 o prozatímní úpravě studia a státních zkoušek na fakultách věd právních a 
státních. 
17 Bohumil Poláček, Právnické tituly…, s. 43. 
18 Vládní nařízení ze dne 25. května 1945 č. 9 Sb., o přechodných opatřeních na českých vysokých školách. In: Školství, 
sborník právních předpisů, sv. III, Praha 1959, s. 35. 
19 František Kavka – Josef Petráň (ed.), Dějiny univerzity Karlovy IV, 1918–1990, Praha 1998, s. 373. 
20 Tamtéž, s. 370. 
21 Milena Tauchmanová, ed., Vysokoškolské studium: Sbírka informací o vysokém školství,  Akademická poradna 
Ústavu lidské práce,  Praha 1946, s. 60. 
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     Ve značné míře se studentům vyšlo vstříc také v otázce studijních a zkušebních úlev. Výnos 

ministerstva školství a osvěty z 12. června 194522 odstraňoval některé z předepsaných formalit jako 

dodržování různých lhůt, sledu zkoušek, počtu povolených reparátů apod. a stanovil obecné zásady 

poskytování úlev, které se pak dále přizpůsobovaly potřebám jednotlivých fakult. Nárok na větší 

výhody, zvláště uznání nebo odpouštění několika semestrů měli studenti, kteří byli za války vězněni 

nebo jinak perzekuování.23  

     V poválečné době stála v popředí také otázka studijních reforem, neboť forma výuky se jevila 

jako zastaralá. Na začátku roku 1947 reagovala vláda na tuto situaci z právního hlediska krajně 

nevhodnou formou tím, že vydala vládní nařízení č. 14/1947 Sb.24 o státních a přísných zkouškách 

na právnických fakultách. Měnila jím ustanovení dosavadní zákonné úpravy (zák. č. 68/1893 ř. z. a 

zák. č. 290/1919 Sb.) tak, že nově upravila dobu konání zkoušek a zaváděla dílčí zkoušky.25  

     Počátek padesátých let je začátkem pověstných školských reforem, jejichž základem se stal 

zákon č. 58/1950 Sb.26 o vysokých školách. Aby však již školní rok 1948/49 reagoval na změny 

politického kurzu a stal se prvním rokem reformovaného studia, vypracovalo ministerstvo školství a 

osvěty směrnice, které upravovaly výuku na jednotlivých fakultách a stanovily i závazné podmínky 

k zápisu do prvních ročníků. Studijní morálka byla upevněna průběžnou kontrolou zavedením 

systému postupových dílčích a souborných zkoušek. Rozsáhlé důsledky pro charakter studia mělo 

zavedení ročníkového systému studia se zápočty ze seminářů. Vedle většinou formálně udělených 

zápočtů na konci semestru přímo na semináři byly zavedeny např. také tzv. postupové zkoušky 

z jednotlivých oborů a další změny (souborné zkoušky).27 

      Posluchači navštěvující minimálně první semestr před začátkem reformy studia v akademickém 

roce 1948/49 dokončili studia podle starých předpisů a skládali zkoušky starého typu 

(historickoprávní, judiciální a státovědecké),28 po jejichž úspěšném složení byly zkouškové 

protokoly uzavřeny.  

 

Vývoj a dějiny archivního souboru 

      Knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí při Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy jsou součástí fondu Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Převzetí knih z Právnické 

                                                 
22 Výnos ministerstva školství a osvěty ze dne 12. června 1945, o neuznání studia a zkoušek, akademických nebo jiných 
hodností, titulů apod., získaných na německých, maďarských nebo slovenských vysokých školách po 17. listopadu 
1939. In: Věstník Ministerstva školství a národní osvěty, Praha 1945, s. 24. 
23 Bohumil Poláček, Právnické tituly…, s. 47. 
24 Vládní nařízení č. 14/1947 Sb., o státních zkouškách a o přísných zkouškách doktorských na fakultách věd právních a 
státních. In: Věstník Ministerstva školství a národní osvěty, Praha 1947, s. 99-100. 
25 František Kavka – Josef Petráň (ed.), Dějiny univerzity Karlovy IV, 1918–1990, Praha 1998, s. 374. 
26 Zákon č. 58/1950 Sb., o vysokých školách [online]. Dostupné na 
<https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=58&r=1950>  [ cit. 2012- 02-22]. 
27 K této problematice viz Bohumil Poláček, Právnické tituly…, s. 49-51. 
28 Seznam přednášek na Univerzitě Karlově v zimním semestru 1948-49, Praha 1948, s. 14-16. 
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fakulty nelze bohužel spolehlivě datovat. Jelikož Archiv UK vystavoval potvrzení o studiu na 

základě těchto knih již v roce 1969, lze tedy pouze říci, že to bylo před tímto datem. 

     Protokol české zkušební komise pro zkoušku právněhistorickou je veden od konce září roku 

1905, protokol české zkušební komise pro ostatní dvě zkoušky je veden od prosince roku 1918. 

Všechny řady zkušebních protokolů končí v listopadu roku 1939, začínají opět v červenci roku 

1945. Záznamy jsou ojediněle vedeny až do roku 1952, kdy v souvislosti s reformami právnického 

studia po roce 1948 dochází k podstatným změnám ve studijních plánech. 

 

Archivní charakteristika 

     Soubor tvoří 62 knih dílčích zkušebních protokolů a 1 pomocná kniha (rejstřík státovědecké 

zkušební komise zahrnující léta 1921-1933, rejstříky mimo tato léta a u ostatních komisí jsou 

uvedeny na konci každé knihy). Jedná se o kompletní tři řady zkušebních protokolů: protokoly o 

vykonání právněhistorické státní zkoušky, judiciální státní zkoušky a státovědecké státní zkoušky. 

Jednotlivé řady protokolů byly vedeny odděleně jednotlivými komisemi pro danou státní zkoušku. 

Inventář dělení protokolů podle typů státní zkoušky zachovává. Soubor je kompletně zachován a v  

dobrém fyzickém stavu. 

 

Rozbor obsahu archivního souboru 

     Každá kniha obsahuje zkušební protokoly, kde je u každého z nich uvedeno jeho číslo, datum 

konání zkoušky, jméno studenta, jeho dobu studia na právnické fakultě, název zkoušky, u protokolu 

judiciální a státovědecké zkoušky jsou navíc uváděny výsledky předchozích složených zkoušek, tj. 

v případě judiciální je uvedena historickoprávní, v případě státovědecké historickoprávní a 

judiciální. Dále je v protokolu zaznamenán výsledek zkoušky. Zkoušky byly usnesením zkušební 

komise (absolutní většinou hlasů) hodnoceny známkami dobře, dostatečně nebo nedostatečně.29  

Předposledním záznamem jsou zvláštní poznámky. Protokol pak uzavíraly podpisy členů zkušební 

komise. Zkušební komisaři a předseda komise byli jmenováni ministrem kultu a vyučování.30  Po 

roce 1918 ministrem školství a národní osvěty.  

     Každá komise se skládala z předsedy, z jednoho nebo podle okolnosti z více náměstků předsedy 

(místopředsedů) a z potřebného počtu komisařů. Z nich předseda sestavoval podle své úvahy 

komise pro jednotlivé zkoušky (speciální komise). Komise pro každou ze tří státních zkoušek se 

měly skládat z předsedy a tří komisařů.31  

      Zkušebními komisaři mohli být jmenováni všichni řádní a mimořádní profesoři právnických a 

                                                 
29 Tamtéž, s. 1757. 
30 Výnos ministra kultu a vyučování ze dne 23. 9. 1896, č. 183 ř. z. Instrukce pro výkon teoretických státních zkoušek a 
pro úřadování komisí. In: OttoPlacht – František Havelka, Předpisy, s. 1766–1775. 
31 Tamtéž, s. 1756. 
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státovědeckých fakult, kteří také mohli být jmenováni zkoušejícími pro jiné komise. Ministr 

školství mohl také jmenovat jiné odborníky.32  

      Zkušební komise zasedaly v sídle univerzity, v našem případě v Karolinu, kde tehdy Právnická 

fakulta sídlila (v průběhu 20. let se česká právnická fakulta usídlila na vltavském nábřeží v budově 

navržené Janem Kotěrou na dnešním náměstí Curieových).  

      Pokud kandidát ve zkoušce neuspěl, mohl jí opakovat po uplynutí zkušebními předpisy dané 

doby, která se měnila. Po roce 1919 byla tato doba u právněhistorické zkoušky stanovena na jeden 

nebo dva semestry, u státovědecké a judiciální zkoušky minimálně 4 měsíce, nejvýše však 1 rok.33  

     Za historickoprávní, judiciální nebo státovědeckou zkoušku se platila taxa ve výši 100 Kč. 

 

Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky 
 
     Dílčí inventář ke knihám zkušebních protokolů státních zkušebních komisí při PF UK (součást 

fondu Právnická fakulta UK, č. NAD 29) sestavil archivář Univerzity Karlovy Michal Továrek 

v Praze v létě roku 2016. Inventář k archivnímu souboru obsahuje celkem 63 inventárních jednotek 

(tj. celkem 63 evidenčních jednotek - 62 úředních knih a 1 index) o celkové metráži 4,79 bm (z toho 

4,76 bm připadá na úřední knihy, 0,03 bm pak na index). Knihy s i. č. 1-22, 28-40, 45-58 a 63 byly 

digitalizovány a zpřístupněny online v rámci digitalizačního projektu "Studenti pražských univerzit 

1882–1945", ostatní knihy s protokoly po roce 1945 mohou obsahovat osobní údaje žijících osob a 

proto zatím nejsou zpřístupněny online. 

 

 

 

 

                                                 
32 Tamtéž, s. 1757. 
33 Tamtéž, s. 1758-1759. 
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inv.č. Obsah Čas. rozsah 
1 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  

 
Zkušební protokoly č. 1– 996 + rejstřík 

25.9.1905 -   
17.7.1908 

2 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1 – 1000 + rejstřík 

17.7.1908 -         
1.5.1911 

3 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1 – 998 + rejstřík 

    1.5.1911 - 
15.10.1913 

4 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1 – 1000 + rejstřík 

16.10.1913 -   
12.7.1918 

5 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1 – 1000  + rejstřík 

12.7.1918 -  
16.4.1920 

6 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1 – 990  + rejstřík 

16.4.1920 - 
11.3.1922 

7 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1 – 1000  + rejstřík 

13.3.1922 - 
15.6.1923 

8 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1 – 998  + rejstřík 

15.6.1923 - 
28.1.1925 

9 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č.  1 – 980  + rejstřík 

28.1.1925 -
11.6.1926 

10 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1 – 1000 + rejstřík 

11.6.1926 - 
23.1.1928 

11 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1 – 1000 + rejstřík 

23.1.1928 - 
25.1.1929 

12 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1 – 1000 + rejstřík 

25.1.1929 - 
28.1.1930 

 
 
13 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  

 
Zkušební protokoly č. 1 – 1000 + rejstřík 

28.1.1930 - 
29.1.1931 

14 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1 – 1000 + rejstřík 

29.1.1931 - 
23.1.1932 

15 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1 – 1000 + rejstřík 

23.1.1932 - 
6.10.1932 

16 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 

6.10.1932 - 
29.5.1933 
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Zkušební protokoly č. 1 – 1000 + rejstřík 
17 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  

 
Zkušební protokoly č. 1 – 1000 + rejstřík 

29.5.1933 -        
3.2.1934 

18 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1 – 1000 + rejstřík 

    3.2.1934 -
30.1.1935 

19 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1 – 1000 + rejstřík 

30.1.1935 - 
31.1.1936 

20 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1 – 1000 + rejstřík 

31.1.1936 -    
8.2.1937 

21 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1 – 1000 + rejstřík 

 8.2.1937 - 
11.2.1939 

22 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1 – 362 (1939), 363-1000 (1945-1946) + 
rejstřík 

  11.2.1939 - 
13.10.1939 
20.7.1945 - 
31.5.1946 

23 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1 – 1000 + rejstřík 

18.6.1946 – 
25.11.1946 

 
24 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  

 
Zkušební protokoly č. 1 – 1000 + rejstřík 

25.11.1946 -   
31.5.1947 

25 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1 – 1016  + rejstřík   

  10.2.1947 -    
16.10.1948 

26 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1 – 466 + rejstřík 

  6.6.1947 -  
15.11.1949 

27 Právněhistorická státní zkušební komise při Univerzitě Karlově 
v Praze 
 
Zkušební protokoly č. 1- 606 + rejstřík 

30.1.1948 -   
5.4.1951 

28 Judiciální státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly  č. 1 – 998 + rejstřík 

3.12.1918 -   
8.2.1921 

29 Judiciální státní zkušební komise při Univerzitě Karlově 
 
Zkušební protokoly  č. 999 – 1999 + rejstřík 

  8.2.1921 - 
28.5.1923 

30 Judiciální státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly  č. 2000 – 3000  + rejstřík 

28.5.1923 - 
22.6.1925 

31 Judiciální státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly  č. 3001 – 4000 + rejstřík 

 22.6.1925 -
11.10.1927 
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32 Judiciální státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly  č. 4001 – 5000  + rejstřík 

11.10.1927 -    
19.6.1929 

33 Judiciální státní zkušební komise  při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly  č. 5001 – 6000  + rejstřík 

19.6.1929 - 
26.5.1931 

34 Judiciální státní zkušební komise při Univerzitě Karlově v  
 
Zkušební protokoly  č. 6001 – 7000 + rejstřík 

26.5.1931 - 
20.6.1932 

35 Judiciální státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly  č. 7001 – 8000 + rejstřík 

20.6.1932 - 
24.1.1934 
 

36 Judiciální státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly  č. 8001 – 9000 + rejstřík 

26.1.1934 - 
27.5.1935 

37 Judiciální státní zkušební komise v Praze při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly  č. 9001 – 10000 + rejstřík 

27.5.1935 -    
3.6.1936 

38 Judiciální státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly  č. 10 001 – 11 000 + rejstřík 

  3.6.1936 -   
7.6.1937 

39 Judiciální státní zkušební komise Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly  č. 11 001 –  12 000 + rejstřík 

  7.6.1937 - 
16.3.1939 

40 Judiciální státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly  č. 12 001 – 12 300 (1939), 12 301 – 13 000 
(1945-46) + rejstřík 

  16.3.1939 - 
13.11.1939 
14.7.1945 - 
8.3.1946 

41 Judiciální státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly  č. 13 001 – 14 000 + rejstřík 

  8.3.1946 - 
19.2.1948 

42 Judiciální státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly  č. 14 001 – 15 000 + rejstřík 

 19.2.1948 -  
 9.12.1948 

43 Judiciální státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly  č. 15 001 – 16 000 + rejstřík 

20.12.1948 -  
  19.3.1951 

44 Judiciální státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly  č. 16 001 – 16 040 + rejstřík 

28.9.1950 -  
10.7.1951 

 
45 Státovědecká státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  

 
Zkušební protokoly č. 1 – 1000 + rejstřík 

  7.12.1918 - 
20.6.1921 

46 Státovědecká státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 1001 – 1399   

20.6.1921 - 
12.5.1922 

47 Státovědecká státní zkušební komise při Univerzitě Karlově   
 
Zkušební protokoly č. 1400 – 2000  

13.5.1922 – 
1.12.1923 
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48 Státovědecká státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 2001 –  2700  

1.12.1923 -  
5.10.1925 

49 Státovědecká státní zkušební komise  při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 2701 – 3500  

  5.10.1925 -    
30.5.1927 

50 Státovědecká státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 3501 – 4500  

31.5.1927 - 
11.6.1929 

51 Státovědecká státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 4501 – 5500  

11.6.1929 -  
2.3.1931 

52 Státovědecká státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 5501 – 6500   

    2.3.1931 - 
22.11.1932 

53 Státovědecká státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 6501 – 7000 

22.11.1932 - 
17.6.1933 

54 Státovědecká státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 7001 – 8000 + rejstřík   

17.6.1933 -    
28.1.1935 

55 Státovědecká státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 8001 – 9000 + rejstřík  

  28.1.1935 -   
11.5.1936 

56 Státovědecká státní zkušební komise Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 9001 – 10 000 + rejstřík   

11.5.1936 -   
4.6.1937 

57 Státovědecká státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 10 001 – 11 000 + rejstřík 

  4.6.1937 -
30.6.1938 

58 Státovědecká státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 11 001 – 11 647 (1938-1939), 11647 – 
12 000 (1945) + rejstřík    

  30.6.1938 -  
16.11.1939 
  14.7.1945 - 
23.10.1945 

59 Státovědecká státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 12 001 – 13 000 + rejstřík 

23.10.1945 - 
26.11.1946 

60 Státovědecká státní zkušební komise při Univerzitě Karlově   
 
Zkušební protokoly č. 13 001 – 13 998 + rejstřík    

    7.9.1946 - 
16.7.1948 

61 Státovědecká státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 14 001 – 15 000 + rejstřík   

19.6.1948 -  
21.1.1950 

62 Státovědecká státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Zkušební protokoly č. 15 001 – 15 921 + rejstřík    

12.5.1949 - 
14.1.1952 

63 Státovědecká státní zkušební komise při Univerzitě Karlově  
 
Index ke zkušebním protokolům č. 1001 – 7000  

1921-1933 
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Název archivu:  Archiv Univerzity Karlovy 

 

Název archivní pomůcky: Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

Knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí při PF 
UK 

 

Časové rozpětí fondu:   1905 – 1952 

 

Značka fondu:    PFUK 

Značka části fondu:    SZK 

 

            Počet inventárních jednotek:  63 

 

Počet evidenčních jednotek:  63 (62 úředních knih, 1 index) 

 

Rozsah v bm:    4,79 bm 

 

Místo uložení:    ÚDAUK 

 

Stav ke dni:    09. 02. 2017 

 

Fond uspořádala:   Michal Továrek 

 

Inventář sestavil a úvod napsal: Michal Továrek, třetí strana úvodu převzata z Inventáře 

Knihy zkušebních protokolů Německé univ. od J. 

Ratajové. 

 

           Počet stran inventáře:   13 (z toho úvod 8) 

 

Počet exemplářů:   3 

 

Inventář schválil:              Mgr. Petr Cajthaml 


