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Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2012/2013  
Aktualizace se zakládá na DZ KTF UK pro léta 2011–2015 

 
Základním záměrem činnosti KTF UK zůstává oborově zakotvená fakulta a její rozvoj tak, 
jak je v základních liniích představen v DZ KTF UK pro léta 2011–2015. V následujících 
bodech jsou specifikovány úkoly pro akademický rok 2012/2013. 
 

1. Rozvoj vědy a výzkumu  
1.1 Katedry a Ústav dějin k řesťanského umění 

• Vedoucí kateder se během akademického roku budou pravidelně setkávat na řádných 
zasedáních vedoucích kateder. Děkan během roku navštíví postupně jednotlivé 
katedry/ústav. Zápisy ze schůzí kateder/ústavu budou poskytovány vedení fakulty. Na 
půdě katedry se budou sledovat vedle běžné pedagogické činnosti akademických 
pracovníků též jejich odborné zaměření, publikační činnost, zapojení do pro fakultu 
významných projektů jako je UNCE, PRVOUK, dále granty (GAČR, NAKI), zapojení 
do plánovaných konferencí, apod.  

 

1.2 Podpora vědecké činnosti  
Vědecká činnost a její rozvoj spočívá v rozvíjení těchto projektů: 
 
• Vědecký program v rámci PRVOUK P01 Teologie jako způsob interpretace dějin a 

kultury. Křesťanství jako kód evropské kultury 
(http://is.cuni.cz/webapps/whois2/org/1989409497785152/?lang=cs) 

 
• Univerzitní výzkumné centrum – UNCE 204008/2012: Transcendence a její interpretace 

v teologii a umění (http://www.cuni.cz/UK-4036.html)   Projekt je v rámci UK zaměřen 
především na posílení vědecké činnosti mladých pracovníků, do projektu je zařazeno 13 
pracovníků, od jejichž doktorátu neuplynulo v době podání projektu ještě 8 let, 5 
profesorů a docentů.  
Pro další kalendářní rok jsou vedle odborných kolokvií naplánovány výstupy ve formě 
odborných studií a monografií. Z hlediska výstupů je projekt slučitelný s jinými projekty. 

 
• NAKI Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300 

 
• P405/12/G148 Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období Řešitel: Prof. PhDr. 

František Šmahel, DrSc., Centrum medievistických studií, Filozofický ústav AV ČR; 
Spoluřešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D., 2. spoluřešitel: Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., 
Katolická teologická fakulta UK. Doba řešení: 2012–2018. 

 
• P401/12/G168 Historie a interpretace Bible (http://cbs.etf.cuni.cz/cz/historie-a-

interpretace-bible.html). Na práci tzv. Centra excelence se dva pracovníci fakulty (J. Brož, 
M. Ryšková) podílejí na Novozákonní části projektu a jeden pracovník (J. Bartoň) ve 
spolupráci s Kabinetem pro klasická studia. Hlavním nositelem projektu je ETF UK, s 
nímž v rámci UK spolupracuje KTF UK a Český egyptologický ústav FF UK. Dalšími 
spolunositeli Kabinet pro klasická studia FÚ AV ČR a CMTF UP v Olomouci. 

 
 
• Quality Development – fakultě se podařilo získat podporu na projekt Quality 

Development, jehož cílem je rozvoj fakulty po stránce personální, vědecké a pedagogické.  
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• Projekty IRP:  

o mezinárodní konference Církev a II. vatikánský koncil. Ekleziologická 
perspektiva;  

o Filokalie: kniha, hnutí, spiritualita;  
o Vývoj života církve v našich zemích po II. vatikánského koncilu v mezigenerační 

perspektivě 
o příprava kolektivních monografií z konferencí 
 

• Projekty GAČRu 
o Uvážlivá příprava dalších projektů a jejich přihlášení do soutěže 
 

• Pokračovat ve spolupráci se Studia Theologica. 
 
 

1.3 Knihovna 
• rozvoj knihovnického fondu na základě financí získaných z vědeckých či rozvojových 

projektů 
• připravit návrh studovny s větším otevřeným fondem 
• digitalizace lístkového katalogu 
• připravit projekt na další digitalizaci v rámci depositum.cz 
• navrhnout způsob pořádání kulturních akcí, např. výstavy a prezentace nových titulů 

vyučujících a jejich realizace 
• připravit projekt propojení knihoven v ČR, popř. zahraničí 
 

1.4 Fakultní časopis 
• Usilovat o zařazení AUC Theologica do neimpaktovaných recenzovaných časopisů pro 

RIV 
• Realizovat posílení a rozvoj časopisu v rámci projektu Quality Development 
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2. Studium a vzdělávací činnost 
 

2.1 Pregraduální studium 
• Připravit pro příští akademický rok studium nově akreditovaného oboru Teologické nauky 

(bc., mgr.) 
• Stabilizovat studium nově akreditovaného oboru Dějiny evropské kultury (bc., mgr.) 
 

2.2 Doktorské studium 
Rozvíjet doktorské studium jako účast na vědecké činnosti badatelského týmu. 
• Projekt IRP: finanční podpora zahraničních studijních pobytů doktorandů a soustředění 

doktorandů v Hejnicích 
• Umožnit výborným doktorandům podílet se pod dohledem školitele na výukové činnosti. 
• Zapojovat doktorandy do vědeckých projektů (UNCE, PRVOUK, GAČR) a pořádaných 

konferencí 
• Uspořádat konferenci doktorandů, včetně samostatného publikačního výstupu 
 

2.3 Reakreditace 
• Vypracovat nové akreditace pro obor habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem z Dějin křesťanského umění  
• Reakreditace DSO Dějin křesťanského umění 
• Reakreditace pro obory bakalářského a navazujícího magisterského studia Dějin 

křesťanského umění 
• Probíhá reakreditace oboru navazujícího magisterského studia Aplikovaná etika 
 
 

2.4 Celoživotní vzdělávání 
• Zakotvení CŽV v agendě studijního oddělení 
• Uvážlivé rozšíření nabídky (předměty ve stávajícím studiu), dále nabízet CŽV pro kněze, 

jáhny, U3V, kurz Mediální komunikace (ve spolupráci s Prešovem). 
• Stabilizace programu Vzdělávání odsouzených 

2.5 Péče o studenty 
• Udržet minimální standardy péče o studenty se zvláštními potřebami. 
• Zlepšovat informovanost studentů. 
• Rozvíjet ve spolupráci s Velkým kancléřem službu fakultního kaplana. 
 

2.6 Inovace učeben 
• V rámci Centrálních rozvojových projektů pokračovat v inovaci učeben 
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3. Vnější a mezinárodní vztahy 
 

3.1 PR 
• Revize stávající PR strategie a její rozvoj 
• Cílená propagace Teologických nauk 
• Zviditelnění KTF UK v médiích ve formě promýšlených vstupů, formulovat vlastní 

vyjádření k aktuálním otázkám společenského i kulturního dění (příprava agendy 
sledující aktuální mediální témata, ke kterým se mohou odborníci na KTF vyjádřit, 
dobře zvolit reakce a vhodnou formou nabídnout tiskové prohlášení či přímý vstup do 
pořadů). 

• Příprava kratšího filmového dokumentu o historii a současnosti KTF UK 
• Vhodná prezentace nových publikací pracovníků fakulty formou veřejných prezentací 

 

3.2 Fakultní web 
• Zlepšení webové prezentace, nový design propagace a kvalitnější fotografie fakulty a 

jejích zaměstnanců na webu v návaznosti na univerzitní program rekonstrukce 
univerzitních webových stránek. 

• Úprava webových stránek v angličtině 
 

3.3 Mobilita 
• Nadále udržovat mezinárodní vztahy na osobní rovině formou zahraničních cest, 

rozvíjet formu přizvání tuzemských i zahraničních  kolegů k návštěvě pracoviště, 
s čímž souvisí systematické zvyšování jazykových kompetencí pracovníků KTF 
(angličtina, italština, němčina, francouzština, ruština). 

• Zvát odborníky k diskusi na předem vytipovaná témata, (propojit s dobrou PR) 
• Hledat další možnosti erasmových a mezifakultních smluv, zejména v anglofonních 

oblastech nebo na univerzitách s výukou v angličtině 
 
3.4. Erasmus 

• Podporovat zahraniční pobyty zejména doktorandů. 
• Propagovat a podporovat studijní pobyty studentů pregraduálního studia. 
• Věnovat pozornost studentům přicházejícím na naši fakultu, zapojovat je více do dění 

na fakultě 
• Pracovat na dalším rozvoji nabídky kursů v cizích jazycích, zejména v angličtině 
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4. Lidské zdroje a ekonomická situace 
 

4.1 Personální obsazení  
• Vytvořit plán habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem s ohledem na 

garanci studijních programů 
• Plán rozvoje jednotlivých pracovníků (kariérní řád) 

 

4.2 Financování fakulty 
• Předvídavé vícezdrojové financování 
• Systém vnitřních vědeckých projektů 

 

4.3 Prostředí fakulty 
• Vypracovat časový plán práce jednotlivých pracovišť. 

 
   


