
Pokyny k realizaci a plnění rozdílových zkoušek 

na KHI FF UJEP 
 

Student, kterému byla v průběhu přijímacího řízení stanovena povinnost splnění rozdílových zkoušek, 

skládá tyto atestace: 

 

KHI/R401 Dějiny středověku II 

KHI/R403 Dějiny novověku II 

KHI/R405 Moderní dějiny II 

KHI/R431 Pomocné vědy historické II 

KHI/R411 Úvod do studia historie II 

 

 

1) Přihlášení na zkoušku: 

 

a) Splnění zkoušek je nutno domluvit s níže uvedenými garanty a vyučujícími předmětů.  

 

b) Student si zapisuje zkoušky v systému Stag pod výše uvedenými kódy. Zkoušky jsou jako 

samostatné předměty součástí studijního systému a lze je zapisovat pod statutem C.  

 

2) Zápis výsledků zkoušek (formulář a IS Stag): 
 

a) Výsledky zkoušek se zaznamenávají zkoušející do tištěného formuláře, který je jako příloha 

součástí tohoto materiálu (viz níže) 

 

b) Výsledek zkoušející zaznamenává rovněž do IS Stag, pod výše uvedeným kódem. 

 

c) Přehled rozdílových zkoušek, kódů a zkoušejících: 

 

    KHI/R401 Dějiny středověku II * 

- obecné dějiny - doc. PhDr. V. Drška, Ph.D 

- české dějiny - prof. PhDr. M. Hrubá, Ph.D., Mgr. V. Zábranský, Ph.D. 

 

    KHI/R403 Dějiny novověku II * 

- obecné dějiny - doc. PhDr. K. Kaiserová, CSc. 

- české dějiny - PhDr. J. Koumar, Ph.D., Mgr. S. Musilová, Ph.D. 

 

    KHI/R405 Moderní dějiny II * 

- obecné dějiny - doc. Mgr. M. Veselý, Ph.D., PhDr. A. Šerberová, CSc. 

- české dějiny - PhDr. J. Rokoský, Ph.D. 

 

    KHI/R431 Pomocné vědy historické II – Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. 

 

    KHI/R411 Úvod do studia historie II - doc. PhDr. T. Velímský, CSc., Mgr. D. Tomíček, Ph.D. 

 
* Splnění rozdílových zkoušek KHI/R401, R403, R405 spočívá v realizaci dvou dílčích zkoušek (z obecných 

a českých dějin daného období). Do formuláře zapisují oba zkoušející nejprve výsledek dílčí zkoušky, 

druhý zkoušející poté zapisuje též výsledek celkový. V pořadí druhý zkoušející zaznamenává pod hlavním  

kódem celkový výsledek též do IS Stag. 

 

 

 

 



Příloha č. 1: 

 

Zkouškový formulář (rozdílové zkoušky) 

Katedra historie FF UJEP 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,  Pasteurova 13, 400 96 

 

Příjmení, jméno: ………………………...……………………………………...…………… 

Osobní číslo: ……………….   Studijní obor (kombinace): …………………….…………. 

 

KHI/R401 

Dějiny středověku 

Dějiny českého středověku 

Hodnocení: ………………… 

Podpis zkoušejícího:…...…………….. 

Datum zkoušky: ………………..…….. 

 

Obecné dějiny středověku 

Hodnocení: ………………… 

Podpis zkoušejícího:…...…………….. 

Datum zkoušky: ………………..…….. 

 

Výsledné hodnocení: 1 

 

……………………… 

 

Podpis garanta (vyučujícího) 

předmětu: 

 

………………………… 

 

  Datum:………………. 

KHI/R403 

Dějiny novověku 

Dějiny českého novověku 

Hodnocení: ………………… 

Podpis zkoušejícího:…...…………….. 

Datum zkoušky: ………………..…….. 

 

Obecné dějiny novověku 

Hodnocení: ………………… 

Podpis zkoušejícího:…...…………….. 

Datum zkoušky: ………………..…….. 

 

Výsledné hodnocení: 1 

 

……………………… 

 

Podpis garanta (vyučujícího) 

předmětu: 

 

………………………… 

 

  Datum:…………………. 

KHI/R405 

Moderní dějiny 

Dějiny Československa 

Hodnocení: ………………… 

Podpis zkoušejícího:…...…………….. 

Datum zkoušky: ………………..…….. 

 

Obecné moderní dějiny 

Hodnocení: ………………… 

Podpis zkoušejícího:…...…………….. 

Datum zkoušky: ………………..…….. 

 

Výsledné hodnocení: 1 

 

……………………… 

 

Podpis garanta (vyučujícího) 

předmětu: 

 

………………………… 

 

Datum:…………………. 

KHI/R411 

Úvod do studia dějepisu 

Výsledné hodnocení: ………………… 

Podpis zkoušejícího:…...…………….. 

Datum zkoušky: ………………..…….. 

 

KHI/R431 

Pomocné vědy historické 

Výsledné hodnocení: ………………… 

Podpis zkoušejícího:…...…………….. 

Datum zkoušky: ………………..…….. 

 
 



 

Komentář k jednotlivým zkouškám: 
1  Zkoušky KHI/R401, KHI/R403, KHI/R405 – se sestávají vždy ze dvou bloků zaměřených na české a 

obecné dějiny. Na realizaci zkoušky je nutno se domluvit s garanty či vyučujícími, kteří jsou uvedeni 

ve studijním systému Stag pod daným kódem. Výsledné hodnocení zapisuje zkoušející druhého dílčího 

předmětu. Činí tak na základě dohody s předcházejícím zkoušejícím, který se podílí na examinaci 

celkového předmětu. Výsledné hodnocení zapisuje do IS Stag, do tohoto zkouškového formuláře i do 

výkazu o studiu (indexu).  

 


