
 

 

 

Souhrnná zkouška z dějin středověku 
 
Obsah následujících řádků vychází vstříc zájmu studentů, kteří se chystají (anebo o tom stále 
jen uvažují) k souhrnné zkoušce z dějin středověku. Druhým a neméně významným důvodem 
k jejich sepsání jsou tiché i hlasité výhrady k stávající podobě této zkoušky, která je z 
nejrůznějších důvodů pokládána za velmi obtížnou. Tomu také odpovídá množství divokých 
(a většinou zcela nesmyslných) historek, jež kolují ve studentských řadách.  

 

Co to je souhrnná zkouška z dějin středověku?  
Tato zkouška nahradila starší systém, v jehož rámci posluchači oboru historie skládali dvě (ve 
skutečnosti však tři) dílčí zkoušky (kolokvia), přičemž k prvnímu opravdu důkladnému 
prověření studijní látky (zpravidla s neradostnými výsledky) došlo až u státní zkoušky. Proto 
byla do studijních programů vložena zkouška souhrnná. Tato zkouška zároveň uzavírá cyklus 
přednášek z českých a obecných dějin středověku, měla by prokázat schopnost spolehlivé 
orientace v základních mocenských, kulturních, společenských a politických souvislostech, v 
nichž se utvářela a formovala podoba evropské civilizace a kultury.  

 

Co je nutno vykonat před složením souhrnné zkoušky?  
K souhrnné zkoušce, která je komisionální, se lze přihlásit po získání dvou zápočtů z nabídky 
kurzů s A kredity historického ústavu a jednoho kurzu s B kredity. U souhrnné zkoušky je 
nutno předložit seznam prostudované literatury (doporučený soupis přikládáme), přičemž 
tento seznam musí odpovídat některé užívané citační normě.  

 

Průběh souhrnné zkoušky:  
V rámci souhrnné zkoušky budou položeny čtyři otázky. První z nich by měla prokázat 
znalost pramenů a literatury k problematice českého středověku, druhá orientaci v základních 
problémech českých dějin, obsahem třetí otázky je některé z témat západoevropského 
středověku, čtvrtá otázka směřuje do problematiky dějin jižní a východní Evropy. V souboru 
čtyř otázek má největší váhu první (historiografický) okruh.  

 

Úřední povinnosti:  
Termíny souborné zkouška z dějin středověku budou na žádost studentů vypisovány pouze 
prostřednictvím fakultního informačního systému.  
Zájemci o složení souhrnné zkoušky se budou zapisovat pouze do informačního systému 
filozofické fakulty.  
Výsledky zkoušek budou obratem vkládány do informačního systému FF, a to včetně 
hodnocení „neprospěl(a)“.  
Pokud se řádně zapsaný a ohlášený zájemce bez omluvy nedostaví, bude hodnocen známkou 
„neprospěl(a)“.  



Měsíc září bude na výslovnou žádost studentů vyhrazen především pro opravné zkoušky. Jako 
opravný bude označen poslední termín ve zkouškovém období podzimního semestru.  
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