
AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO-STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU 
KATOLICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY 
na rok 2019 
 
Projednáno v AS KTF UK dne 30. 1. 2019 
Projednáno ve VR KTF UK dne 6. 2. 2019 
 
 
VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 
 
Cíl 1: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy je vyhledávaným místem pro 
kvalitní uchazeče o studium. 
 
Analyzovat a revidovat uplatňovanou strategii propagace studijních programů. Vytvořit 
propagační materiály k jednotlivým studijním oborům. (dr. OPATRNÁ) 
 
Účastnit se studijních veletrhů a propagačních akcí zajišťovaných rektorátem. 
(dr. OPATRNÁ) 
 
Navázat kontakt a rozvinout dialog o budoucí spolupráci s křesťanskými gymnázii 
a středními školami. (dr. OPATRNÁ) 
 
Pokračovat v tvorbě a cíleném zveřejňování success stories. (dr. OPATRNÁ) 
 
Pokračovat v rektorátním projektu „juniorská univerzita“. (dr. OPATRNÁ) 
 
Pokračovat ve spolupráci s RUK na projektu OP VVV („Zkvalitnění strategického řízení na 
UK v oblasti lidských zdrojů ve Vav“, cíl č. 4 – popularizace vědy) cílícím na středoškolské 
studenty. (dr. OPATRNÁ) 
 
Revidovat podmínky přijímacího řízení a související materiály. (dr. OULÍKOVÁ) 
 
Rozvoj spolupráce s ADCM a obdobnými institucemi mimo Prahu. (dr. MOHELNÍK) 
 
Rozpracovat strategii péče o uchazeče. (dr. OPATRNÁ) 
 
Vyhodnotit kvalitu a efektivitu přijímacího řízení a modifikovat případně podmínky pro 
přijetí ke studiu. Analyzovat počet, příčiny a výsledky přezkumů. (dr. OULÍKOVÁ) 
 
 
Cíl 2: Katolická teologická fakulta se profiluje jako fakulta spojující vzdělávací 
a vědeckou činnost a poskytující studentům potřebné dovednosti. 
 
Akreditace programů Katolická teologie (Mgr., včetně ThLic.; Ph.D.; doc., prof.), 
Teologické nauky (Bc., NMgr., včetně ThLic.), Dějiny křesťanského umění (Bc., NMgr., 
včetně PhDr.). (prof. NOVOTNÝ) 
 
Dle propozic rektorátu řešit souběh starých a nově akreditovaných studijních programů 
(prof. NOVOTNÝ, dr. OULÍKOVÁ) 
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Aktualizace SISu – anotace kurzů, podmínek zakončení studia, personálie (dr. OULÍKOVÁ) 
 
Analýza personálního zabezpečení stávajících studijních plánů, kroky k jejich 
optimalizaci. (prof. NOVOTNÝ) 
 
Zjistit možnosti tvorby programu doplňujícího pedagogického studia, jehož absolvováním 
by se zvýšily možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. (prof. NOVOTNÝ) 
 
Aktualizovat zkušební okruhy pro státní zkoušky (vč. rigorózních). (dr. OULÍKOVÁ) 
 
Aktualizovat pravidla formální úpravy akademických písemných prací. (dr. OULÍKOVÁ) 
 
Aktualizovat seznamy odborníků přísedících u státních zkoušek. (prof. NOVOTNÝ) 
 
Otázka výjezdního soustředění prvních ročníků prezenčního studia. (prof. NOVOTNÝ) 
 
Zajištění studijních exkurzí z hlediska právního a finančního. (prof. NOVOTNÝ, 
dr. ŠOLCOVÁ) 
 
Průběžně mapovat vědeckou a tvůrčí práci studentů. (dr. OPATRNÁ) 
 
Podpora vědecké a badatelské práce studentů (prof. KUBÍN) 
 
Strategie nabídky školení zvyšujících tzv. tvrdé a měkké dovednosti studentů, profesní 
zdatnost a uplatnitelnost absolventů. (dr. MOHELNÍK) 
 
Plán a podpora habilitačních řízení. (prof. NOVOTNÝ) 
 
 
Cíl 3: Katolická teologická fakulta je instituce s podstatnou mírou 
internacionalizace. 
 
Prohloubit spolupráci s vybranými strategickými univerzitami UK: KU Leuven, 
Universität Wien (uskupení CENTRAL), ETLE Budapest (uskupení CENTRAL). Snaha 
navázat eventuálně spolupráci s dalšími partnery ze strategických univerzit. 
 
Navázat na již probíhající spolupráce s Univerzitami ve Vídni (teologie; dějiny umění) 
a v Erfurtu (teologie) s výhledem na prohloubení mobility a možnosti mezinárodních 
projektů. (dr. ŠTICA) 
 
Vést dále zahájená jednání s Katolickou teologickou fakultou (Theologisches 
Forschungskolleg) Univerzity Erfurt o možnosti společného badatelského projektu. 
(dr. ŠTICA) 
 
Navázat spolupráci s dalšími anglicky mluvícími univerzitními institucemi. (dr. ŠTICA) 
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Analýza a evaluace dosavadních zahraničních kontaktů a prohloubení synergie v oblasti 
zahraniční spolupráce, zejména v rámci jednotlivých oborů vyučovaných na fakultě. 
(dr. ŠTICA) 
 
Harmonizovat strategii v oblasti zahraniční spolupráce se strategiemi UK: Strategické 
univerzity UK; Aliance 4EU; aktivní účast v procesu Strategie internacionalizace UK 
(implementace). (dr. ŠTICA) 
 
Nová podoba internetové prezentace smluv Erasmus+ uzavřených mezi KTF a 
zahraničními institucemi. (dr. ŠTICA) 
 
Evaluace přijíždějících studentů v rámci programu Erasmus+ a dalších výměnných 
programů. S ohledem na to rozvážit v koordinaci s vedoucími kateder strukturování 
kurzů nabízených v cizím jazyce. (dr. ŠTICA) 
 
Motivovat studenty i pedagogy k zahraniční mobilitě. Informovat studenty i pedagogy 
průběžně o možnostech zahraničních pobytů, zvláště Erasmus, Fond mobility apod. 
(dr. ŠTICA) 
 
Pokračování propagace studia v zahraničí a anglických předmětů prostřednictvím 
informačních kanálů Univerzity Karlovy. (dr. OPATRNÁ) 
 
Pokračovat ve snaze o navázání spolupráce s Pontificia Università Lateranense a rozvíjení 
kontaktů s dalšími italskými univerzitami. (prof. NOVOTNÝ) 
 
Vytvoření obnovitelného prototypu propagační brožury – cizojazyčné předměty na KTF UK. 
(dr. OPATRNÁ) 
 
Rozvoj členství KTF UK v prestižní mezinárodní výzkumné organizaci "Baroque Ceiling 
Painting in Central Europe". (dr. OULÍKOVÁ) 
 
Internalisation at home: quodlibeta. Harmonizace s hostovskými přednáškami 
zahraničních odborníků. (dr. ŠTICA, dr. MOHELNÍK) 
 
 
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. 
 
Stanovit proces vyhlašování kurzů CŽV (včetně U3V), systém odměn pro garanty a vyučující, 
propagace. Strategie CŽV pro pastorační pracovníky všech druhů. Uvážit zpřístupnění CŽV 
prostřednictvím distančních prvků vzdělávání. (dr. MOHELNÍK) 
 
Pokračovat v kvalitní přípravě stávajících a nových kurzů CŽV (včetně U3V) v oblasti 
křesťanského umění, kultury a katolické teologie. (dr. MOHELNÍK) 
 
Dokončit jednání o CŽV/akreditovaném studiu ve věznici Ruzyně. (prof. NOVOTNÝ, 
dr. MOHELNÍK) 
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Cíl 5: Katolická teologická fakulta je místo, kde jsou pro vzdělávání využívány 
moderní metody a technologie. 
 
Přesun živých kurzů z fakultní na universitní instalaci Moodlu do konce ak. roku 2018/19 a 
následné zrušení fakultní instalace. (dr. MOHELNÍK) 
 
Strategie dalšího rozvoje. Spolupráce z Centrem e-learningu při Ústřední knihovně UK. 
Personální podpora rozvoje e-learningu na KTF. (dr. MOHELNÍK) 
 
 
Cíl 6: Na Katolické teologické fakultě existuje spolehlivý systém zabezpečení 
a hodnocení kvality vzdělávací činnosti. 
 
Revize propagace studentského hodnocení výuky. (dr. OPATRNÁ) 
 
Revize Opatření děkana č. 6/2017, Příprava, organizace a zveřejnění výsledků hodnocení 
výuky studenty Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. (prof. NOVOTNÝ, 
dr. OULÍKOVÁ) 
 
Dokončení pokynů pro školitele a oponenty, zveřejnění pravidel formální úpravy 
akademických písemných prací. (dr. OULÍKOVÁ) 
 
Připojit se k užívání systému TURNITIN. (dr. OULÍKOVÁ) 
 
Koncepce a provedení absolventského hodnocení studia v součinnosti s RUK. (dr. 
OPATRNÁ) 
 
Zavedení hodnocení kvality celoživotního vzdělávání. (dr. MOHELNÍK) 
 
 
DOKTORSKÉ STUDIUM 
 
Cíl: Katolická teologická fakulta je kvalitním centrem doktorského studia, které 
posiluje excelenci a mezinárodní přesah svých doktorských studijních programů. 
 
Prosazení důslednějšího rozlišování mezi doktorandy prezenční a kombinované formy 
studia. (prof. KUBÍN) 
 
Zpřehlednění příslušné sekce fakultních internetových stránek a dalších materiálů 
souvisejících s doktorským studiem. (prof. KUBÍN) 
 
Příprava pravidelné semestrální evaluace doktorského studia formou prezentace 
postupu na disertační práci na doktorandském semináři (prof. KUBÍN 
 
Prosazování početních limitů pro školitele. (prof. KUBÍN) 
 
Zvyšovat kvalitu doktorského studia, vyvíjet tlak na úspěšné a včasné dokončování 
doktorského studia. (prof. KUBÍN) 
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Zapojovat intenzivněji studenty doktorského studia do odborné práce na fakultě, do 
odborných projektů školitelů, do výuky, do mezinárodních projektů. (prof. KUBÍN) 
 
Příprava mezinárodní interdisciplinární doktorandské konference. (prof. KUBÍN) 
 
Uspořádání doktorandského kolokvia studentů teologie. (doc. BROŽ) 
 
Uspořádání semináře pro studenty doktorských programů o podávání grantů a projektů 
GA UK. + publikační činnost (prof. KUBÍN)  
 
Uspořádání semináře o možnosti zahraničních pobytů pro doktorandy a pregraduální 
studenty. (prof. KUBÍN) 
 
Rozšiřování nástrojů pro informování uchazečů o nabídce doktorských studijních 
programů na fakultě. (prof. KUBÍN, dr. OPATRNÁ) 
 
 
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. 
 
Sledování průběžného čerpání vědeckých projektů a grantů, evidence projektů v databázi 
GAP. (tajemník, dr. OPATRNÁ) 
 
Realizace projektu Progres a prohloubení mezifakultní spolupráce v rámci projektu. 
(doc. BROŽ, prof. BENEŠ, prof. NOVOTNÝ, dr. OPATRNÁ)  
 
Realizace Institucionálního plánu. (dr. OPATRNÁ) 
 
Informovat o výzvách univerzitních i mimouniverzitních projektů. (dr. OPATRNÁ) 
 
Revize zabezpečení projektů Primus. (prof. NOVOTNÝ) 
 
Informovat o mezinárodních projektech. (doc. ŠTICA). 
 
Podpora zpravodaje Doxa, AUC Theologica; rozhodnutí o časopisu pro pastorační 
pracovníky (prof. NOVOTNÝ). 
 
Revize koncepce působení ediční komise; revize koncepce historicko-kunsthistorické 
ediční řady u NLN a teologické ediční řady u P. Mervarta. (prof. NOVOTNÝ) 
 
Podpora podávání projektů GAČR. (dr. OPATRNÁ) 
 
Najít způsob, jak sledovat a transparentně hodnotit vědeckou činnost fakulty, kateder, 
výzkumných skupin i jednotlivých akademických pracovníků. Zvyšovat počet i kvalitu 
publikačních výstupů akademických pracovníků fakulty. Zintenzivnit podporu zaměření 
na „excelenci“ vědecké činnosti v mezinárodním srovnání. (prof. NOVOTNÝ, prof. KUBÍN) 
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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. 
 
Aktualizace „Katalogu služeb“, tvorba nových katalogových vizitek. (Mgr. LOUBOVÁ) 
 
Účast na veletrhu Památky – muzea – řemesla 2019 v rámci projektu „Univerzitní inovační 
sítě“. (Mgr. LOUBOVÁ) 
 
 
TŘETÍ ROLE 
 
Cíl 1: Katolická teologická fakulta se podílí na směřování společnosti a je místem 
pro setkávání členů akademické obce a širší veřejnosti. 
 
Rozvíjení spolupráce s uskupením Kampus Dejvice především na úrovni Třetí role. 
(dr. OPATRNÁ) 
 
 
Cíl 2: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy je veřejností vnímána jako 
instituce věrná svému poslání a přitom též otevřená, moderní a inspirativní. 
 
Aplikace, analýza a úprava nové strategie PR. (dr. OPATRNÁ) 
 
Nastolení otázky grafické identity fakulty. (dr. OPATRNÁ) 
 
Opatření děkana o znaku fakulty dle čl. 27 odst. 3 Statutu KTF UK. (dr. OPATRNÁ, 
prof. NOVOTNÝ) 
 
Funkční mechanismus aktualizace obsahu fakultního webu, Facebooku, kanálu na 
YouTube a případně i na dalších informačních fórech. (dr. OPATRNÁ) 
 
Tvorba propagačních předmětů fakulty. (dr. OPATRNÁ) 
 
Úprava webových stránek fakulty v reakci na zavedení fakultního intranetu. (dr. 
OPATRNÁ) 
 
Kodifikace odpovědnosti za web jednotlivých oddělení fakulty a zveřejnění 
odpovědností na fakultním intranetu. (dr. OPATRNÁ) 
 
Kodifikace propagace fakultních akcí a zveřejnění tohoto systému na fakultním 
intranetu. (dr. OPATRNÁ) 
 
Spolupráce s ČT v projektu popularizace vědy na UK. (dr. OPATRNÁ) 
 
Popularizační participace na aktuálních tématech kalendářního roku. (dr. OPATRNÁ) 
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SPOLEČENSTVÍ LIDÍ 
 
Cíl 1: Na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy existuje otevřená 
komunikace a sounáležitost mezi lidmi, kteří zde působí. 
 
Zavedení fakultního intranetu. (dr. OPATRNÁ) 
 
Specifikace procesuálních vnitrofakultních postupů a jejich zveřejnění na intranetu. (dr. 
OPATRNÁ) 
 
Materiální a propagační podpora aktivit studentského spolku Copertino a dalších 
studentských aktivit. (dr. MOHELNÍK) 
 
Podpora spirituálního život na fakultě Zapojení fakulty do sítě vysokoškolské pastorace. 
Rozvoj forem pastorace; fakultní diakonie. (prof. NOVOTNÝ, dr. VOPŘADA) 
 
Důraz na vnitřní komunikaci organizace a její otevřenost a transparentnost. Stabilizace 
Interního zpravodaje KTF UK. (prof. NOVOTNÝ) 
 
Tvorba jednotného fakultního adresáře. (dr. OPATRNÁ) 
 
Péče o fakultní společenské akce typu Te Deum, zářijové setkání pedagogů apod. 
(prof. NOVOTNÝ) 
 
Zvážit a rozhodnout zavedení seznamovacího kurzu pro 1. ročník. (prof. NOVOTNÝ) 
 
 
Cíl 2: Katolická teologická fakulta je instituce, která zabezpečuje důstojné 
podmínky pro všechny zaměstnance a pomáhá jim cílenou sociální politikou. 
 
Nabízet kvalifikační kurzy organizované v rámci UK. (prof. NOVOTNÝ, dr. ŠOLCOVÁ, 
dr. OPATRNÁ) 
 
Podpora celoživotního vzdělávání zaměstnanců fakulty, zvláště technicko-hospodářských 
pracovníků. (prof. NOVOTNÝ, dr. ŠOLCOVÁ, dr. OPATRNÁ) 
 
Snaha o navýšení mezd technicko-hospodářských pracovníků. (prof. NOVOTNÝ, 
dr. ŠOLCOVÁ) 
 
Nadále spolupracovat na rektorátním projektu OP VVV „Zkvalitnění strategického řízení 
na UK v oblasti lidských zdrojů ve Vav“. (dr. OPATRNÁ, prof. KUBÍN, dr. ŠOLCOVÁ) 
 
Péče o zaměstnance – příspěvky a benefity. (prof. NOVOTNÝ) 
 
Rozvoj jazykových kompetencí zaměstnanců. (dr. OPATRNÁ) 
 
Rozvoj kompetencí zaměstnanců prostřednictvím uskutečňování staff training. (dr. 
ŠTICA) 
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Revitalizace pracovních prostor zaměstnanců. (dr. ŠOLCOVÁ) 

 
 
Cíl 3: Katolická teologická fakulta je instituce, která systematicky podporuje své 
studenty, oceňuje jejich výsledky a je otevřená jejich různým skupinám a aktivitám. 
 
Změna poměru financování v rámci projektu Progres. (dr. OPATRNÁ) 
 
Péče o studenty pocházející ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a o studenty 
se specifickými potřebami. (dr. MOHELNÍK, Ing. KRISTOVÁ) 
 
Druhý ročník studentské ceny Miloslava Vlka. (prof. NOVOTNÝ, dr. OULÍKOVÁ) 
 
 
Cíl 4: Společenství fakulty tvoří nejen její studenti a zaměstnanci, ale i její 
absolventi a přátelé. 
 
Usilovat o vznik databáze pro cílenou komunikaci s absolventy v souladu s GDPR. 
(dr. OPATRNÁ) 
 
Uskutečnit společné akce s absolventy. (dr. OPATRNÁ) 
 
Navrhnout strategii spolupráce s absolventy. (dr. OPATRNÁ) 
 
Připravit a zveřejnit další success stories z řad našich absolventů. (dr. OPATRNÁ) 
 
Rozvíjet komunikaci s absolventy a přáteli fakulty prostřednictvím fakultního 
časopisu Doxa. (REDAKČNÍ RADA) 
 
 
ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ 
 
Cíl 1: Na Katolické teologické fakultě se v rámci akademické samosprávy vhodně 
uplatňují prvky strategického řízení. 
 
Novelizace existujících opatření děkana. Tvorba chybějících opatření děkana. 
(prof. NOVOTNÝ) 
 
Jednání s církevními představenými o způsobu aplikace apoštolské konstituce Veritatis 
gaudium. (prof. NOVOTNÝ) 
 
Kontinuální čerpání finančních prostředků grantů. Být více důslední při harmonogramu 
čerpání. (dr. OPATRNÁ, dr. ŠOLCOVÁ) 
 
Implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (dále jen "GDPR") do chodu fakulty na základě univerzitních i interních prostředků. 
(dr. OPATRNÁ) 
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Cíl 2: Katolická teologická fakulta je ekonomicky stabilní institucí. 
 
Vypracování fundraisingové analýzy a fundraisingového argumentu na základě revize 
potřeb fakulty. (dr. OPATRNÁ, dr. ŠOLCOVÁ) 
 
Vytipování nových projektů OP VVV. (dr. ŠOLCOVÁ, dr. OPATRNÁ) 
 
Jednání s církevními představenými o finanční podpoře fakulty. (prof. NOVOTNÝ) 
 
Revize existujících opatření děkana o hospodaření fakulty. (dr. ŠOLCOVÁ, 
prof. NOVOTNÝ) 
 
 
Cíl 3: Na Katolické teologické fakultě existuje kvalitní infrastruktura a moderní 
zázemí. 
 
Otázka umístění fakulty – řešení. (prof. NOVOTNÝ). 
 
Průběžná obnova vybavení fakulty. (dr. ŠOLCOVÁ) 
 
Dočerpání projektu „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“. (dr. ŠOLCOVÁ) 
 
Dokumentace evropského kulturního dědictví: zabezpečení právního stavu, primární 
evidence, příprava projektu TAČR/NAKI. (prof. VLNAS) 
 
Revize smluv na kávu a občerstvení, využit možností Kolejí a menz UK. (prof. NOVOTNÝ, 
dr. ŠOLCOVÁ) 
 
Prověřit a případně revidovat systém úklidu. (dr. ŠOLCOVÁ) 
 
 
Cíl 4: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy nabízí moderní zázemí 
v oblasti informačních a knihovnických systémů a služeb. 
 
Pokračovat ve vytváření funkční, dobře vybavené a ke studiu příjemné knihovny. (Mgr. 
BAJTLOVÁ, knihovní rada) 
 
Ve větší míře se zaměřit na používání EIZ, s tím související akvizice a proškolení. (Mgr. 
BAJTLOVÁ) 
 
Odborná školení pracovníků knihovny v oblasti knihovních služeb a elektronických 
zdrojů. (Mgr. BAJTLOVÁ) 
 
Dokončení restrukturalizace prostoru studovny (nahrazení stávajících nevyhovujících 
zářivek jiným druhem osvětlení, výměna většiny stolů za jiný typ bez vysokých bočnic, 
přehlednější značení) (Mgr. BAJTLOVÁ) 
 
Implementace nového tematického řazení knih ve studovně. (Mgr. BAJTLOVÁ) 
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Zvýšení počtu knih ve volném výběru díky novým regálům ve studovně. (Mgr. BAJTLOVÁ) 
 
Vybudování nové tzv. „malé“ studovny komunitního typu pro naše studenty a vyučující 
v místě dnešní kanceláře katalogizátorů a s tím související změny prostoru před touto 
studovnou. (Mgr. BAJTLOVÁ) 
 
Průběžné opravy katalogizovaných záznamů v ALEPH, revize další části fondu, pozorné 
vyhodnocování kvality jednotlivých složek ve fondu knihovny a eventuální vyřazovaní 
duplikátů. (Mgr. BAJTLOVÁ) 
 
Podrobná revize a katalogizace sbírky starých bohemikálních periodik s převážně 
náboženskou tématikou (Mgr. BAJTLOVÁ) 
 
Přestěhování knih ze dvou depozitářů v přízemí do uvolněné místnosti po seminární 
knihovně (v součinnosti s Arcibiskupským seminářem) a s tím související 
restrukturalizace fondu. (Mgr. BAJTLOVÁ) 
 
Akvizice nových knih. Ve spolupráci s knihovní radou shromažďovat akviziční návrhy 
z řad vědeckých pracovníků fakulty, doplňovat již existující knižní řady, dbát na oborovou 
vyváženost. (Mgr. BAJTLOVÁ) 
 
Audit správy počítačové sítě, plán obnovy IT. (prof. NOVOTNÝ, dr. ŠOLCOVÁ) 
 
Tvorba sdílených kalendářů a úložišť. (dr. OPATRNÁ) 
 

 


