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VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

Cíl 1: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy je vyhledávaným místem pro 
kvalitní uchazeče o studium. 

 

Průběžně 

• Aktivně se účastnit na propagačních akcích, které organizuje Univerzita Karlova. 

• Rozvinout vlastní, cílené úsilí o propagaci fakulty na středních školách a na 
vyšších odborných školách i v prostředí církevních organizací a společenství, 
které se věnují mladým lidem. 

• Intenzivně se nasadit o navýšení počtu uchazečů přijatých do programu teologie, 
zvláště do oboru katolická teologie. 

• Usilovat o výběr kvalitních uchazečů ve všech typech studia. 

• Získávat uchazeče o studium magisterských a doktorských programů mezi 
nadanými studenty a absolventy Univerzity Karlovy i ostatních vysokých škol 
včetně zahraničních. 

 

Zodpovědnost 

proděkanka pro rozvoj (dr. Bravená) 

proděkan pro studium (doc. J. Brož) 

 

Harmonogram 

 

2017 

 Zhodnotit účast KTF na propagačních akcích a vhodnost stávajících propagačních 
materiálů, navrhnout novou strategii propagace všech typů studia (dr. Bravená). 

 Připravit jarní kampaň propagace studijních programů pro další kolo přijímacího 
řízení (dr. P. Brož, dr. Bravená). 

 Připravit první success stories z řad našich absolventů (dr. Bravená). 

 Aktivní zastoupení v církevních grémiích zabývajících se pastorací povolání  
(z důvodu zvyšování počtu uchazečů, doc. J. Brož). 

 Oslovit zodpovědné osoby za formaci kandidátů řeholních institutů s nabídkou 
poskytovat pro ně vzdělání (pokud dosud posílají své kandidáty na jiné školy 
v ČR nebo v zahraničí,  doc. J. Brož). 

 

2018 

 Zapojit se do projektů typu „dětská a juniorská univerzita“ (proděkan pro rozvoj). 

 Analyzovat a revidovat novou strategii propagace studijních programů (proděkan 
pro rozvoj). 

 Analyzovat a navrhnout strategii přispívání do tištěných, internetových 
a audiovizuálních komunikačních prostředků křesťanské mládeže (proděkan pro 
rozvoj). 
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 Analyzovat a revidovat podmínky přijímacího řízení (proděkan pro studium). 

 

2019 

 Připravit materiály seznamující uchazeče se studiem teologie, s přehledem 
vstupních základních znalostí a doporučenou literaturou (s možným výhledem 
do nultého přípravného kurzu CŽV, proděkan pro studium). 

 

2020 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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Cíl 2: Katolická teologická fakulta se profiluje jako fakulta spojující vzdělávací 
a vědeckou činnost a poskytující studentům potřebné dovednosti. 

 

Průběžně 

 Usilovat o excelenci studijních programů. 

 Připravit reakreditace stávajících studijních oborů v novém režimu nastoleném 
novelou zákona o vysokých školách a jeho implementací na univerzitě. 

 Dbát na spojení vzdělávání s vědeckou a tvůrčí prací studentů, a to zejména 
v magisterských programech. 

 Dbát o to, aby absolventi studijních programů získávali vedle hlubokého 
teoretického základu i další znalosti a kompetence, které pro ně budou nejen 
výhodou v profesním uplatnění, ale také přínosem pro jejich život. 

 Ve všech studijních programech zvyšovat podíl vysoce kvalifikovaných, zejména 
habilitovaných pedagogů.  

 Podporovat moderní pedagogické přístupy. 

 

Zodpovědnost 

proděkan pro studium (doc. J. Brož) 

proděkanka pro rozvoj (dr. Bravená) 

děkan (dr. P. Brož) a kolegium děkana  

 

Harmonogram 

2017 

 Zhodnotit stávající akreditace a připravit podklady pro institucionální akreditaci 
(dr. P. Brož, doc. J. Brož). 

 Začlenit kvalitní studenty do projektu PROGRES, a tím podpořit jejich vědeckou 
činnosti (doc. J. Brož). 

 Vyzvat katedry k reflexi stávající výuky: zajištění literaturou a dalšími 
pomůckami se záměrem zjistit oblasti, kde je možno a kde je třeba rozvíjet 
excelenci oborů. Současně zjistit, které aspekty výuky už excelentní kvalitu mají 
nebo se jí blíží (doc. J. Brož). 

 Zahájit diskusi o habilitačních řízeních ve všech oborech na fakultě. Naplánovat 
habilitační řízení současných odborných asistentů v oborech: teologie, dějiny 
umění a historie (patrologie) (dr. P. Brož). 

 Zjistit možnosti tvorby programu doplňujícího pedagogického studia, jehož 
absolvováním by se zvýšily možnosti uplatnění absolventů na trhu práce (dr. P. 
Brož, dr. Bravená).  

 

2018 

 Upravit sylaby kurzů – formulovat výstupní znalosti a dovednosti (proděkan pro 
studium). 
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 Zmapovat vědeckou a tvůrčí práci studentů (proděkan pro studium). 

  

2019 

 Zajistit přehled moderních pedagogických přístupů, které jsou relevantní pro 
dějiny a teologii. Analyzovat možnosti a nutné zázemí výuky s použitím těchto 
moderních přístupů. Navrhnout nabídku vzdělávání v nových metodách podle 
finančních možností fakulty (proděkan pro studium). 

 

2020 

 Podle předchozího průzkumu nabídnout vzdělávání pedagogů v moderních 
pedagogických přístupech (proděkan pro studium).  

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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Cíl 3: Katolická teologická fakulta je instituce s podstatnou mírou 
internacionalizace. 

 

Průběžně 

 Rozšířit stabilní nabídku předmětů vyučovaných v angličtině a italštině. 

 Vytvořit nabídku studijních programů (zvláště doktorských) v cizích jazycích. 

 Zaměřit se na cílené získávání zahraničních akademických pracovníků a podporu 
jejich dlouhodobého působení na fakultě. 

 Podporovat mobilitu v rámci programu Erasmus+, Fondu mobility Univerzity 
Karlovy, výzkumných projektů, ale i dalších forem; zaměřit se na její kvalitativní 
stránku. 

 Vytvářet a prohlubovat strategická partnerství s prestižními univerzitami 
ve vzdělávací činnosti. 

 Rozvinout vlastní, cílené úsilí o propagaci fakulty v zahraničí a připojit se 
k iniciativám Univerzity Karlovy v této oblasti. 

 Dosáhnout smluvně formalizované spolupráce fakulty s papežskými univerzitami 
a dalšími papežskými univerzitními institucemi. 

 

Zodpovědnost 

proděkan pro vnější a zahraniční vztahy (doc. Zlatohlávek) 

vedoucí kateder (předměty v cizích jazycích, internacionalizace) 

proděkanka pro rozvoj (dr. Bravená) - PR 

 

2017  

 Pokusit se formalizovat spolupráci s Pontificia Università Lateranense (dr. P. 
Brož). 

 Memorandum o spolupráci s KU Leuven (dr. P. Brož, dr. Kočí). 

 Inventář perspektivních zahraničních kontaktů fakulty i jednotlivých kateder 
a center s ohledem na univerzity, kde se přednáší především v anglickém jazyce 
(doc. Zlatohlávek). 

 Zahájit jednání s takovými univerzitami, kde je perspektiva podání společné 
přihlášky k některému významnému mezinárodnímu projektu (doc. Zlatohlávek). 

 Příprava a nabídka jednotlivých předmětů v angličtině a italštině tak, aby byl 
podíl kateder vyrovnaný a suma předmětů tvořila modul přitažlivý pro 
zahraniční studenty (doc. Zlatohlávek). 

 Rozvoj jazykových kompetencí všech kategorií zaměstnanců. Provést revizi, které 
jazyky se vyučují a pro koho. Výuka a zdokonalování jazyků by měly mít odraz ve 
výuce v daných jazycích (doc. Zlatohlávek). 

 Zlepšování podmínek pro přijímání a studium zahraničních studentů i 
pracovníků v oblasti výuky i infrastruktury. Konkretizovat podklady pro 
akreditace předmětů vyučovaných v angličtině (doc. Zlatohlávek). 
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 Motivace studentů i pedagogů k zahraniční mobilitě. Informovat studenty 
průběžně o možnostech zahraničních pobytů, zvláště Erasmus, Fond mobility atd. 
(doc. Zlatohlávek). 

 Strategie propagace studia v zahraničí a anglických předmětů (dr. Bravená). 

 Konkretizovat cizojazyčné PR aktivity propagující studium na fakultě, zvláště 
dějin umění a dějin evropské kultury, a seznamující s výsledky jejího působení 
(web, propagační ročenka založená mj. na výběru vhodných textů ze zpravodaje 
Doxa)  (doc.  Zlatohlávek, dr. Bravená). 

 Konference k exhortaci Amoris laetitia - fakultní včetně příspěvků externích 
odborníků (doc. Opatrný). 

 Teologické  konference (dr. Mohelník, dr. Nosek). 

 Příprava akreditace anglického programu (dr. Kočí). 

 

2018  

 Pokračovat v jednání s univerzitami, kde se vyučuje především anglicky 
(proděkan pro vnější a zahraniční vztahy). 

 Pokračovat v jednání s univerzitami o společném mezinárodním projektu 
(proděkan pro vnější a zahraniční vztahy). 

 Mezinárodní konference ve spolupráci Katedry pastorálních oborů a právních 
věd KTF UK a Child Theology Network (dr. Bravená). 

 Příprava akreditace anglického programu (dr. Kočí). 

 

 

2019 

 Pokračovat v jednání s univerzitami, kde se vyučuje především anglicky 
(proděkan pro vnější a zahraniční vztahy). 

 Pokračovat v jednání s univerzitami o společném mezinárodním projektu 
(proděkan pro vnější a zahraniční vztahy). 

 

2020 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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Cíl 4: Katolická teologická fakulta soustavně rozvíjí koncept celoživotního učení 
spojený s vytvářením nových nabídek a formátů programů, které bude možno 
propojovat i s pregraduálním či postgraduálním vzděláváním. 

Celoživotní vzdělávání 

Průběžně 

 Rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku programů celoživotního vzdělávání a vhodným 
způsobem je propojovat s moduly studijních programů, včetně programů 
připravujících budoucí uchazeče. 

 Klást důraz na širší nabídku a zkvalitňování profesního vzdělávání, posilovat 
takové programy ve všech profilových oblastech včetně vzdělávání ve státní 
a veřejné službě. 

 Rozvíjet univerzitu třetího věku jako službu veřejnosti, která nabízí osobní 
rozvoj, pomoc při orientaci a seberealizaci v rychle se měnící společnosti (doc. 
Opatrný, dr. Szabo). 

 Rozvinout vlastní, cílené úsilí o propagaci celoživotního vzdělávání a připojit se 
k iniciativám Univerzity Karlovy v této oblasti. 

 

Zodpovědnost 

děkan (dr. P. Brož) 

proděkanka pro rozvoj (dr. Bravená) 

proděkan pro studium (doc. J. Brož) 

vedoucí kateder (CŽV) 

CŽV kněží, církevních pracovníků (doc. Dřímal, dr. Zimmermannová) 

U3V (doc. Opatrný /dr. Szabo) 

 

2017 
 Vytvořit propagaci kurzů CŽV (52 předmětů, zájmové kurzy) a U3V (1 program) 

(dr. P. Brož,  doc. J. Brož, dr. Bravená).  
 Příprava a nabídka profesního programu CŽV pro kněze, pastorační asistenty, 

učitele náboženství, učitele společenskovědních předmětů, katechety, aktivní 
laiky v pastoraci: 1) CŽV pro kněze a pastorační pracovníky: Didaktické modely 
katecheze a jejich místo v katechetických programech (dr. Zimmermannová); 2) 
CŽV pro pastorační pracovníky i veřejnost (rodiče) – katechetické programy pro 
uvádění dětí předškolního věku do života z víry (KDP) (dr. Zimmermannová) 

 
  
2018  
 

 Rozšíření nabídky programů univerzity třetího věku v oblasti křesťanského 
umění a kultury (doc. J. Brož). 

 Analyzovat a zkvalitnit propagaci kurzů CŽV (dr. Bravená). 
 Zjistit zájem o kurz CŽV týkající se znalostí biblických knih (doc. J. Brož). 
 Příprava a nabídka profesního programu CŽV pro kněze, pastorační asistenty, 

učitele náboženství, učitele společenskovědních předmětů, katechety, aktivní 
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laiky v pastoraci: 1) CŽV pro kněze a pastorační pracovníky: Křesťanská iniciace 
ve farnosti – Katechumenát s dospělými (obsah a metoda) (dr. Zimmermannová); 
2) CŽV pro učitele náboženství ve školách a lektory evangelizačních programů: 
Výuka průřezových témat inspirovaná křesťanstvím (dr. Zimmermannová). 

 

2019 

 Příprava a nabídka profesního programu CŽV pro kněze, pastorační asistenty, 
učitele náboženství, učitele společenskovědních předmětů, katechety, aktivní 
laiky v pastoraci: CŽV pro kněze a pastorační pracovníky: Křesťanská iniciace ve 
farnosti – přípravy dětí k iniciačním svátostem (obsah a metoda) (dr. 
Zimmermannová); CŽV pro kněze a pastorační pracovníky: Křesťanská iniciace 
ve farnosti – přípravy ke slavení svátosti biřmování (obsah a metoda) (dr. 
Zimmermannová). 

 

2020 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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Cíl 5: Katolická teologická fakulta je místo, kde jsou pro vzdělávání využívány 
moderní metody a technologie. 

 

Průběžně 

 Podporovat rozšiřování moderních technologií ve vzdělávání. 

 Podporovat vznik otevřených výukových materiálů. 

 Rozvíjet provoz e-learningových a databázových prostředků. 

 Dbát na garanci kvality při používání distančních prvků výuky a otevřených 
výukových materiálů.  

 

Zodpovědnost 

proděkan pro studium (doc. J. Brož) 

 

2017 

 Kvantitativní hodnocení kurzů v aplikaci moodle a strategie dalšího rozvoje (doc. 
J. Brož). 

 

2018 

 Kvalitativní hodnocení kurzů v aplikaci moodlu a strategie dalšího rozvoje 
(proděkan pro studium). 

 

2019 

 Analyzovat další možnosti moderních metod a technologií (proděkan pro 
studium). 

 

2020 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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Cíl 6: Na Katolické teologické fakultě existuje spolehlivý systém zabezpečení 
a hodnocení kvality vzdělávací činnosti. 

 

Průběžně 

 Rozšiřovat a zkvalitňovat hodnocení výuky studenty a absolventy. 

 Zapojit se do snahy nastavit standardy a prvky vnitřního akreditačního procesu 
na Univerzitě Karlově, zjednodušit a zefektivnit akreditační proces s maximálním 
využitím elektronizace. 

 Dbát na to, aby mechanismy hodnocení a evaluací byly efektivní a nebyly 
nadbytečně zatěžující. 

 

Zodpovědnost 

proděkan pro studium (doc. J. Brož) 

  

2017 

 V LS 2016/2017 byla zavedena nová aplikace pro studentské hodnocení výuky 
z důvodu zjednodušení systému otázek a navýšení počtu účastníků hodnocení. Je 
třeba dosáhnout účinnější propagace. Současně bude vytvořen vnitřní předpis 
(na úrovni Opatření děkana) o hodnocení výuky. Záměrem je také větší otevření 
výsledků ankety pro veřejnost (doc. J. Brož). 

 V součinnosti s RUK se zavádí závěrečné hodnocení studentských prací 
nezávislými hodnotiteli (pilotní projekt). V souvislosti s tím budou vypracovány 
pokyny k lepšímu strukturování studentských prací (především v úvodu a 
v závěru), dále pak nové pokyny pro školitele a oponenty (doc. J. Brož).   

 

2018 

 Analýza zjednodušeného hodnocení výuky (proděkan pro studium). 

  

2019 

 Zavedení hodnocení kvality CŽV a U3V (proděkan pro studium). 

 

2020 

 Analýza hodnocení kvality CŽV a U3V (proděkan pro studium). 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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DOKTORSKÉ STUDIUM 

 

Cíl: Katolická teologická fakulta je kvalitním centrem doktorského studia, které 
posiluje excelenci a mezinárodní přesah svých doktorských studijních programů. 

 

Průběžně 

 Získávat kvalitní absolventy z jiných vysokých škol, včetně zahraničních, pro 
doktorské studium. 

 Sestavovat studijní plány doktorského studia tak, aby vedly k intenzivní vědecké 
nebo tvůrčí činnosti doktorandů a jejich zapojení do grantových a dalších 
projektů pod vedením školitele. 

 Rozvíjet mezinárodní výměny s důrazem na kvalitní vědeckou spolupráci, 
podporovat zapojování doktorandů do projektů řešených ve spolupráci se 
zahraničními partnery a grantů se zkušenými odborníky. 

 Podporovat internacionalizaci doktorského studia. 

 Uvážit zavedení doktorských studijních programů formou cotutelle, joint a double 
degree. 

 Podporovat absolventy doktorského studia formou post-doc a spoluprací na vědecké činnosti 
fakulty. 

 Podávání žádostí o akreditace doktorských studijních programů v cizích jazycích 
(doc. Zlatohlávek). 

 

 

Zodpovědnost 

proděkan pro vědu (doc. Zlatohlávek)  

proděkan pro vnější a zahraniční vztahy (doc. Zlatohlávek) 

 

 

2017 

 Oslovit čtyři adepty pro doktorské studium teologie (dr. P. Brož).  

 Stanovení standardů práce školitele s doktorandy (doc. Zlatohlávek). 

 Mezinárodní interdisciplinární doktorandská konference. (doc. Zlatohlávek). 

 Rozšiřování nástrojů pro informování uchazečů o nabídce doktorských studijních 
programů na fakultě. (doc. Zlatohlávek). 

 Stanovení pravidelné jednoroční evaluace doktorského studia formou prezentace 
postupu práce na disertaci před mezinárodní komisí. (doc. Zlatohlávek) 

 Instruovat studenty doktorských programů jak získat granty (zvláště GAUK) (doc. 
Zlatohlávek). 

 Instruovat studenty doktorských programů o možnostech zahraničních pobytů 
(doc. Zlatohlávek). 
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2018  

 Stanovení pravidelné semestrální evaluace doktorského studia formou 
prezentace postupu práce na disertaci před mezinárodní komisí (proděkan pro 
vědu). 

 Zapojovat intenzivněji studenty doktorského studia do odborné práce na fakultě, 
do odborných projektů školitelů, do výuky, do mezinárodních projektů 
(proděkan pro vědu). 

 

2019 

 Zapojovat intenzivněji studenty doktorského studia do odborné práce na fakultě, 
do odborných projektů školitelů, do výuky, do mezinárodních projektů 
(proděkan pro vědu). 

 

 

2020 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST 

 

Cíl 1: Fakulta se profiluje jako kvalitní výzkumné pracoviště. Má vytvořený 
systém, kterým zabezpečuje dlouhodobý rozvoj své vědecké a tvůrčí činnosti. 

 

Průběžně 

 Identifikovat strategické partnery v České republice, v Evropě i jinde ve světě 
a posilovat spolupráci s nimi. 

 Dosáhnout vyšší míry internacionalizace vědecké činnosti fakulty jako celku i 
jejích jednotlivých pracovníků. 

 Zavádět vnitřní systém hodnocení kvality vědecké a tvůrčí práce jednotlivých 
oborů, který při zohlednění specifik hodnocených oborů umožní identifikaci 
jejich silných a slabých stránek a dále zkvalitní strategické řízení této oblasti. 

 Zabezpečit odborná periodika spojená s fakultou. 

 

Zodpovědnost 

proděkan pro vědu (doc. Zlatohlávek)  

proděkan pro vnější a zahraniční vztahy (doc. Zlatohlávek) 

proděkan pro studium (doc. J. Brož, hodnocení kvality programů) 

šéfredaktoři odborných periodik 

 

 

2017  

 Rámcové zhodnocení AUC Theologica, Studia theologica (naše zapojení), 
fakultního zpravodaje Doxa (dr. P. Brož). 

 Vyhodnocení činnosti center (dr. P. Brož). 

 Stanovení komise pro konference a vyhotovení harmonogramu pro pořádání 
konferencí (kolegium děkana). 

 Analýza dodržování harmonogramu vědecké práce (projektů), jejich čerpání (dr. 
P. Brož). 

 Vyhodnocení dosavadních programů podpory vědecké a tvůrčí činnosti 
(PRVOUK, UNCE) (doc. Zlatohlávek). 

 Informovat o projektu PROGRES (doc. Zlatohlávek). Realizace projektu PROGRES 
(dr. P. Brož, doc. J. Brož). 

 Realizace projektu IP (dr. Bravená). 

 Vzhledem k propojení projektové databáze GAP UK s aplikací OBD i z důvodu 
vlivu na financování, je nutné doplnit do aplikace GAP všechny projekty KTF UK 
od roku 2010 (dr. Bravená). 

 Informovat o dalších mimouniverzitních projektech (doc. Zlatohlávek). 

 Informovat o mezinárodních projektech (doc. Zlatohlávek). 
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 Stanovení nových pravidel pro program UNCE (dr. P. Brož, doc. Zlatohlávek). 

 Informovat o projektu PRIMUS, sledovat a odborně kontrolovat činnost projektu 
ve vztahu k přípravě mezinárodního projektu (doc. Zlatohlávek). 

 Vytvoření odborných komisí (teologické, historické, umělecko-historické) pro 
evaluaci doktorského studia (doc. Zlatohlávek). 

 Podat projekt GAČR na katedrách alespoň  jednou za tři roky (vedoucí kateder). 

 Strategie výběru konkrétních výzev projektů Horizont 2020, informování 
pedagogů o konkrétních výzvách a příprava jednoho projektu (dr. Mašek). 

 

 

2018  

 Stanovit odborné komise, které vyhodnotí a budou kontrolovat plnění 
vnitrouniverzitních projektů (proděkan pro vědu). 

 Hodnocení doktorského studia (proděkan pro vědu). 

 Studium dalších mechanismů pro hodnocení kvality programů v součinnosti 
s RUK (proděkan pro studium). 

 Možnosti sponzorských projektů pro pokrytí nákladů spojených s kvalitními 
překlady, které nelze financovat z grantu (Mgr. Benešová, proděkan pro rozvoj). 

 Příprava a podání jednoho projektu ve spolupráci s Evropským centrem UK - 
Horizont 2020 nebo jiného (dr. Mašek). 

  

2019  

 Sledovat a odborně kontrolovat projekty typu PRIMUS ve vztahu k přípravě 
mezinárodního projektu (proděkan pro vědu). 

 

2020 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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Cíl 2: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy přispívá k řešení naléhavých 
společenských problémů a podporuje aplikaci výsledků vědecké a tvůrčí činnosti. 

 

Průběžně 

 Podporovat spolupráci s obory základního výzkumu orientovanými na analýzu 
a mapování hlavních rizik a příležitostí současného světa, multi- 
a interdisciplinární platformy; uvedenou spolupráci uplatňovat v další odborné 
práci fakulty, jež inspiruje evangelizační a pastorační činnost církve a jejích 
institucí. 

 Podporovat spolupráci s veřejnou správou, neziskovou sférou, legislativní 
a soudní praxí, kulturními institucemi, soukromou sférou a s církevními 
institucemi včetně České biskupské konference. 

 

Zodpovědnost 

Kolegium děkana 

Centrum pro přenos poznatků (Mgr. Loubová) 

 

 

2017   

 Aktualizace „Katalogu služeb“, případně tvorba nových „vizitek“ pro katalog; 
projekt Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy „Univerzitní 
inovační síť“ – vzdělávací akce (Mgr. Loubová). 

 Zavést praxi povinnosti hlásit jakékoliv veřejné vystoupení na oddělení pro vnější 
a zahraniční vztahy (dr. P. Brož). 

 

2018  

 Aktualizace „Katalogu služeb“; v rámci projektu „Univerzitní inovační sítě“ je 
plánována účast na veletrhu či jiná tomu odpovídající aktivita (Mgr. Loubová). 

 Zmapování odborných kompetencí jednotlivých vyučujících a zmapování 
poradenství, v němž jsou učitelé zapojeni (proděkan pro studium). 

 

2019  

 Aktualizace „Katalogu služeb“, tzv. koordinace přenosu poznatků na KTF (Mgr. 
Loubová). 

 

2020  

 Na základě zhodnocení činnosti plánování kroků příštích, aktualizace „Katalogu 
služeb“, tzv. koordinace přenosu poznatků (Mgr. Loubová). 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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TŘETÍ ROLE 

 

Cíl 1: Katolická teologická fakulta se podílí na směřování společnosti a je místem 
pro setkávání členů akademické obce a širší veřejnosti. 

 

Průběžně 

 Posilovat dialog fakulty a společnosti. 

 Podporovat popularizační činnost.  

 Ovlivňovat směřování domácí vysokoškolské i vědní politiky. 

 Podílet se na samosprávě Univerzity Karlovy a inspirovat její akademickou obec 
evangelijní zvěstí. 

 Formulovat stanoviska fakulty k zásadním otázkám stavu a perspektiv 
společnosti a církve. 

 Uplatnit výsledky vzdělávací a vědecké činnosti při pořádání kulturních akcí pro 
širší veřejnost. 

 

Zodpovědnost 

Proděkanka pro rozvoj (dr. Bravená) 

Spolupráce s ČT (dr. Szabo) 

Kolegium děkana 

 

 

2017  

 Vytvořit koncept agendy pro Třetí roli, oponovat ji a implementovat ji do činnosti 
KTF (dr. P. Brož, dr. Bravená)  

 

 

2018 

 Vstoupit do diskuze o přílišné kvantifikaci vědy (kolegium děkana). 

 Specifikace činností podle koncepce agendy (proděkan pro studium, proděkan 
pro rozvoj).  

 

2019 

 Specifikace činností podle koncepce agendy (proděkan pro studium, proděkan 
pro rozvoj).  

 

2020 

 Specifikace činností podle koncepce agendy (proděkan pro studium, proděkan 
pro rozvoj). 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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Cíl 2: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy je veřejností vnímána jako 
instituce věrná svému poslání a přitom též otevřená, moderní a inspirativní. 

 

Průběžně 

 Posilovat pozitivní vnímání fakulty ze strany veřejnosti, zvláště v řadách kleriků 
a laiků katolické církve i u věřících dalších církví. 

 Zlepšovat komunikaci jak v rámci fakulty, tak i s církví a společností navenek. 

 Posílit prezentaci fakulty směrem do zahraničí. 

 Rozvíjet komunikační i propagační aktivity v tradičních i nových médiích. 

 Vypracovat strategii PR a posílit její personální zabezpečení. 

 

 

Zodpovědnost 

Proděkanka pro rozvoj (dr. Bravená) 

Spolupráce s ČT (dr. Szabo) 

 

2017 

 Nová strategie PR (dr. Bravená). 

 Dokument o zodpovědnosti za jednotlivé části webových stránek fakulty (dr. 
Bravená). 

 Dokument o propagaci akcí  - stanovení pravidel, termínů a podkladů, které mají 
být dodány na oddělení pro rozvoj pro cílenou a včasnou propagaci (dr. Bravená). 

 Spolupráce s ČT v projektu popularizace vědy na UK (dr. Szabo). 

 Analýza pravidelných propagačních akcí (dr. Bravená). 

 Pokyny k používání loga fakulty, včetně závazné formy hlavičkového papíru (dr. 
Bravená).  

 Zahájit jednání s chráněnými dílnami o propagačních předmětech KTF UK (dr. 
Bravená). 

 Vyhotovení šablon plakátů pro menší akce na fakultě (dr. Bravená). 

 

2018 

 Analýza nové strategie PR (proděkan pro rozvoj). 

 Sponzorské projekty (vytipování, možnosti, návrh portfolia žádostí), (proděkan 
pro rozvoj). 

 Analýza možností dalších propagačních předmětů fakulty (proděkan pro rozvoj). 

 Promyslet novou koncepci fakultních webových stránek (proděkan pro rozvoj). 

 Činnosti spojené s novou strategií PR (proděkan pro rozvoj).  

 

2019 
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 Realizace nové koncepce fakultních webových stránek (proděkan pro rozvoj). 

 Audit PR aktivit fakulty a jejího mediálního obrazu (proděkan pro rozvoj). 

 Činnosti spojené s novou strategií PR (proděkan pro rozvoj).  

 

2020 

 Činnosti spojené s novou strategií PR (proděkan pro rozvoj).  

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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SPOLEČENSTVÍ LIDÍ 

 

Cíl 1: Na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy existuje otevřená 
komunikace a sounáležitost mezi lidmi, kteří zde působí. 

 

Průběžně 

 Podporovat sounáležitost studentů, zaměstnanců i absolventů s fakultou 
a loajalitu vůči ní. 

 Zlepšovat vzájemnou komunikaci studentů a zaměstnanců a posilovat jejich 
informovanost o dění na fakultě. 

 Budovat důvěru mezi samosprávnými orgány, zaměstnanci, studenty 
a absolventy prostřednictvím. 

 Posilovat aktivní roli studentů v akademickém společenství. 

 Podporovat společenský život na fakultě. 

 Podporovat spirituální život na fakultě (dr. Vopřada). 

 Podporovat neformální setkávání pedagogů mezi sebou a pedagogů se studenty.  

 

Zodpovědnost 

Děkan (dr. P. Brož) 

Proděkanka pro rozvoj (dr. Bravená) 

Fakultní kaplan (dr. Vopřada) 

 

2017  

 Identifikovat, co může zlepšovat vzájemnou komunikaci, sounáležitost studentů 
a zaměstnanců a posilovat jejich informovanost o dění na fakultě (dr. Bravená). 

 Analyzovat spolupráci se studentským spolkem Copertino a navrhnout možnosti 
další spolupráce (dr. Bravená). 

 Analyzovat možnosti, jak posílit aktivní roli studentů v akademickém prostředí 
(dr. Bravená). 

 

2018  

 Předání úřadu děkana nástupci (dr. P. Brož). 

 Zjistit možnosti zapojování studentů do života fakulty (proděkan pro rozvoj). 

 Analýza podpory společenského života na fakultě (proděkan pro rozvoj). 

 

2019 

  Strategie podpory společenského života na fakultě (proděkan pro rozvoj). 

2020 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.    
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Cíl 2: Katolická teologická fakulta je instituce, která zabezpečuje důstojné 
podmínky pro všechny zaměstnance a pomáhá jim cílenou sociální politikou. 

 

Průběžně 

 Dbát na kvalifikační růst pracovníků fakulty.  

 Zlepšovat podmínky pro práci na fakultě všech zaměstnanců. 

 

Zodpovědnost 

Děkan (dr. P. Brož) 

Tajemnice (Mgr. Benešová) 

Proděkanka pro rozvoj (dr. Bravená – další vzdělávání) 

 

2017  

 Cena ČBK pro nejlepší teologickou monografii roku - cena Josefa Zvěřiny (dr. P. 
Brož). 

 Revize potřeb zaměstnanců (Mgr. Benešová). 

 Analýza kvalifikačního růstu na katedrách (dr. P. Brož, Mgr. Benešová). 

 Usilovat o získání prostředků z rozvojových programů na kvalifikační růst 
zaměstnanců (Mgr. Benešová). 

 

2018 

 Usilovat o získání prostředků z rozvojových programů na kvalifikační růst 
zaměstnanců (Mgr. Benešová). 

 

2019 

 Usilovat o získání prostředků z rozvojových programů na kvalifikační růst 
zaměstnanců (Mgr. Benešová). 

 

2020 

 Usilovat o získání prostředků z rozvojových programů na kvalifikační růst 
zaměstnanců (Mgr. Benešová). 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   

 

 

 

 

 

 



 
 

– 22 – 
 

Cíl 3: Katolická teologická fakulta je instituce, která systematicky podporuje své 
studenty, oceňuje jejich výsledky a je otevřená jejich různým skupinám 
a aktivitám. 

 

Průběžně 

 Zlepšovat informační a poradenské služby pro uchazeče a studenty. 

 Zkvalitňovat podmínky pro studenty pocházející ze socioekonomicky 
znevýhodněného prostředí a pro studenty se specifickými potřebami. 

 Prohloubit zapojení studentů do činností kateder a center (práce pomocných 
vědeckých sil). 

 Podporovat studenty v zapojování do meziuniverzitních a mezinárodních soutěží 
a jejich úspěšnou reprezentaci fakulty. 

 Podporovat publikování excelentních prací (zejména kvalifikačních) 
a výzkumných výsledků studentů. 

 

Zodpovědnost 

Děkan (dr. P. Brož) 

Proděkan pro studium (doc. J. Brož) 

Proděkan pro vědu (doc. Zlatohlávek) 

Znevýhodněné skupiny studentů (doc. Ryšková) 

 

2017 

 Podpora publikování nejlepších kvalifikačních prací, zahájit fakultní 
monografickou řadu studentských prací (dr. P. Brož, doc. Zlatohlávek).  

 Zavést informování 1. ročníků o programu Erasmus + (doc. Zlatohlávek). 

 Analýza působení pomocných vědeckých sil (POMVĚD) z řad studentů na 
katedrách a hodnocení jejich práce (kolegium děkana). 

 Analýza a zhodnocení podmínek pro studenty pocházející ze socioekonomicky 
znevýhodněného prostředí a pro studenty se specifickými potřebami (doc. 
Ryšková). 

2018 

 Podpora publikování nejlepších kvalifikačních prací (proděkan pro vědu). 

 Revize strategie POMVĚD podle předchozí analýzy a finančních možností fakulty 
(proděkan pro vědu). 

 Analýza nových informačních kroků o programu Erasmus + (proděkan pro vnější 
a zahraniční vztahy). 

2019 

 Podpora publikování nejlepších kvalifikačních prací (proděkan pro vědu). 

2020 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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Cíl 4: Společenství fakulty tvoří nejen její studenti a zaměstnanci, ale i její 
absolventi a přátelé. 

 

Průběžně 

 Vytvořit strategii pro komunikaci a spolupráci s absolventy a přáteli fakulty. 

 Rozvíjet práci s absolventy na fakultní i univerzitní úrovni. 

 Podpora zpravodaje Doxa jako nástroje pro komunikaci s absolventy a přáteli   

             fakulty. 

 

  

Zodpovědnost 

Proděkanka pro rozvoj (dr. Bravená) 

DOXA (prof. Novotný) 

 

2017 

 Navrhnout strategii pro komunikaci s absolventy (dr. Bravená). 

 Připravit první success stories z řad našich absolventů  - vytipování, oslovení, 
interwiev, možnosti publikování (dr. Bravená). 

 

2018 

 Usilovat o vznik databáze pro cílenou komunikaci s absolventy (proděkan pro 
rozvoj). 

 Promyslet možnosti spolupráce s absolventy (proděkan pro rozvoj). 

 Připravit další success stories z řad našich absolventů (proděkan pro rozvoj). 

 

2019 

 Snaha o získání finančních prostředků na realizaci jedné konkrétní akce 
s absolventy (proděkan pro rozvoj). 

 

2020 

 Analyzovat, zda existuje možnost spolupráce s absolventy a přáteli fakulty na poli 
finanční a materiální podpory jejích aktivit (fundraising, sponzoring, donátorství) 
(proděkan pro rozvoj). 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ 

 

Cíl 1: Na Katolické teologické fakultě se v rámci akademické samosprávy vhodně 
uplatňují prvky strategického řízení. 

 

Průběžně 

 Hájit principy akademické samosprávy. 

 Uplatňovat principy strategického řízení s důrazem na efektivitu a charakter 
akademického prostředí. 

 Zkvalitňovat a zefektivňovat služby všech zaměstnanců fakulty tak, aby se fakulta 
mohla dále rozvíjet ve všech oblastech.  

 Dbát na dodržování povinností, včetně dodržování termínů daných fakultními 
předpisy.  

Zodpovědnost 

Děkan (dr. P. Brož) 

Tajemnice (Mgr. Benešová) 

 

2017  

 Práce s vedoucími kateder (dr. P. Brož). 

 Novelizace vnitřních předpisů (dr. P. Brož). 

 Důsledná kontrola všech termínů daných fakultními předpisy a analýza jejich 
dodržování, vyvození závěrů a navržení dalších opatření (dr. P. Brož, Mgr. 
Benešová). 

 Restrukturalizace oddělení pro rozvoj (dr. P. Brož, dr. Bravená). 

 

2018 

 Nová koncepce kontinuálního čerpání finančních prostředků grantů (děkan, Mgr. 
Benešová). 

 Analýza efektivity oddělení a vytíženosti (Mgr. Benešová). 

 

2019 

 Analýza fungování nové koncepce čerpání finančních prostředků (děkan, Mgr. 
Benešová). 

 Další možnosti nové koncepce čerpání finančních prostředků (děkan, Mgr. 
Benešová). 

 Zhodnocení nové koncepce oddělení pro rozvoj (děkan, proděkan pro rozvoj). 

2020 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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Cíl 2: Katolická teologická fakulta je ekonomicky stabilní institucí. 

 

Průběžně 

 Ve spolupráci s rektorátem Univerzity Karlovy aktivně nalézat finanční zdroje 

mimo státní rozpočet. 

 Posilovat nezávislost fakulty na státním rozpočtu.  

 Analýza vnitřního rozdělování prostředků na fakultě a zodpovědnosti za čerpání. 

 

Zodpovědnost 

Tajemnice (Mgr. Benešová) 

 

2017 

 Vytipování evropských projektů (Mgr. Benešová). 

 Analýza zodpovědnosti za čerpání (dr. P. Brož, Mgr. Benešová). 

 

2018 

 Koncepce fundraisingu a sponzorských projektů (Mgr. Benešová, proděkan pro 
rozvoj) 

 

2019 

 Zdokonalení koncepce fundraisingu (Mgr. Benešová). 

 Analyzovat jaký dopad má nový VŠ zákon na financování (Mgr. Benešová). 

 

2020 

 Zhodnotit jaký má dopad nový VŠ zákon na financování a navrhnout řešení (Mgr. 
Benešová). 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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Cíl 3: Na Katolické teologické fakultě existuje kvalitní infrastruktura a moderní 
zázemí. 

 

Průběžně 

 Reálně uvážit otázku umístění fakulty. Preference fakulty spočívá v jejím umístění 
ve středu Prahy: prověřit realizovatelnost tohoto kroku. Sekundární varianta 
spočívá v setrvání fakulty ve stávající budově za pozměněných podmínek (úprava 
smlouvy, nové rozmístění v prostoru, vestavba knihovny a shromažďovacích 
prostor). 

 Modernizování přístrojového a dalšího vybavení podle potřeb a v závislosti na 
grantových prostředcích.   

 

Zodpovědnost 

Děkan (dr. P. Brož) 

Tajemnice (Mgr. Benešová) 

 

2017 

 Jednání o změně smlouvy o nájmu prostor s Arcibiskupstvím pražským – podle 
výsledků jednání bude stanoven další postup v aktualizaci harmonogramu (dr. P. 
Brož, Mgr. Benešová). 

 Otázka umístění fakulty má střednědobý rozměr: 5-8 let, obě varianty (dr. P. 
Brož, Mgr. Benešová). 

 

2018 

 Otázka umístění fakulty – řešení (děkan, Mgr. Benešová). 

 

2019 

 Otázka umístění fakulty – řešení (děkan, Mgr. Benešová). 

 Vybudovat novou mediální učebnu (děkan, Mgr. Benešová). 

 

2020 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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Cíl 4: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy nabízí moderní zázemí 
v oblasti informačních a knihovnických systémů a služeb. 

 

Průběžně 

 Vytvořit funkční, dobře vybavenou a ke studiu příjemnou knihovnu. 

 Modernizovat hardwarové a softwarové vybavení, síťovou infrastrukturu i 
služby. 

 Rozvíjet knihovnicko-informační systémy a služby. 

 Zkvalitňovat ediční činnost. 

 

Zodpovědnost 

Vedoucí knihovny (Dr. Širka) 

 

2017 

 Odborná školení pracovníků knihovny v oblasti knihovních služeb, 
elektronických zdrojů a metodiky výzkumu (knihovnické minimum, kurzy 
katalogizace v NK) (Dr. Širka). 

 Stabilizace knihovního týmu, přerozdělení úkolů a náplně agendy práce (Dr. 
Širka). 

 Revize stávajícího mechanizmu akvizice knih do knihovny, efektivnější 
spolupráce s vyučujícími (Dr. Širka). 

 Pokračovaní v systéme pořizování a zpřístupňování elektronických informačních 
zdrojů koordinovaný s Univerzitou Karlovou a ostatními teologickými fakultami, 
zapojení do CzechElib (Dr. Širka). 

 Vytvoření a implementace nového tematického řazení knih (Dr. Širka). 
 Restrukturalizace prostoru studovny a zvýšení počtu knih v příruční knihovně 

(Dr. Širka). 

 Dokončený smluvní převod fondu Arcibiskupství pražského, svěřeného nyní do 
správy fakulty, do jejího vlastnictví (Dr. Širka). 

 Průběžné opravy katalogizovaných záznamů v Alephu, revize kompletního fondů, 
pozorné vyhodnocovaní kvality jednotlivých složek ve fondu knihovny a 
eventuální vyřazovaní duplikátů (Dr. Širka). 

 

2018  

 Pokračovat ve vytváření funkční, dobře vybavené a ke studiu příjemné knihovny 
(Dr. Širka). 

 Ve vetší míry se zaměřit na používaní EIZ, s tým související akvizice a proškolení 
(Dr. Širka). 

 

2019  

 Rozvoj komplementárních funkcí knihovny – nejen jako místa studia, ale i 
setkávání a reprezentace (Dr. Širka). 
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2020 

 Pokračovaní ve vytváření moderní specializované teologické knihovny (Dr. 
Širka). 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   

  

 

 

 


