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VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

Cíl 1: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy je vyhledávaným místem pro kvalitní 

uchazeče o studium. 

 
 Analyzovat příčiny klesajícího počtu uchazečů a studentů zapsaných do 1. ročníku, stanovit 

obecnou strategii. (prof. Novotný, garanti, vedoucí kateder) 

 Provedena vnitřní analýza, získané poznatky byly promítnuty do příjímacího řízení pro 
ak. rok 2018/2019 a do péče o uchazeče. 

 Jednat s církevními představenými o problematice počtu uchazečů a studentů. (prof. Novotný) 

 Průběžně plněno. 

 Analyzovat a revidovat uplatňovanou strategii propagace studijních programů. Vytvořit 
propagační materiály k jednotlivým studijním oborům. (dr. Opatrná) 

 Splněno, propagační materiály jsou v přípravě. 

 Účastnit se studijních veletrhů a propagačních akcí zajišťovaných rektorátem. 
(dr. Opatrná) 

 Veletrh studia Gaudeamus Praha (23.–25.1.), Veletrh pražských veřejných vysokých 
škol (1.2.), Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů UK (21.4.), Festival vědy 
(5.9.), veletrh studia Gaudeamus Brno (23.–26.10.), prohlídky budovy v rámci oslav 
republiky na UK (27.9.), Informační den UK (10.11.),  

 Navázat kontakt a rozvinout dialog o budoucí spolupráci s křesťanskými gymnázii a středními 
školami. (dr. Opatrná) 

 Rozjednána spolupráce s Arcibiskupským gymnáziem, která bude v roce 2019 dále 
rozvíjena.  

 Pokračovat v tvorbě a cíleném zveřejňování success stories. (dr. Opatrná) 

 Vznikly 3 success stories, které byly uveřejněny v časopise DOXA. 

 Pokračovat v rektorátním projektu juniorská univerzita. (dr. Opatrná) 

 Přednášku za KTF UK v rámci cyklu přednesla dr. D. Červenková. 

 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) 

o Spolupráce pokračuje (tvorba mobilní hry ad.) 

 Revidovat podmínky přijímacího řízení a související materiály. (dr. Oulíková) 

o Podmínky revidovány, schváleny ze strany RUK a zveřejněny. Příručka pro 1. ročník 
bude revidována do června 2019. 

 Rozvoj spolupráce s ADCM a obdobnými institucemi mimo Prahu. (dr. Mohelník) 

o V ak. roce 2017/2018 proběhl v ADCM pilotní běh Teologického kurzu, který byl 
úspěšně ukončen. Další bude otevřen nejdříve po 1-2 leté přestávce. V roce 2019 bude 
kontakt dále rozvíjen.  

 Tvorba strategie péče o uchazeče. (dr. Opatrná) 

o Na základě praktických opatření během přijímacích zkoušek a inovací Dne otevřených 
dveří byl vytvořen vnitřní dokument. Postupy budou dle zkušeností z roku 2018 
opakovány i v dalším roce. 

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

o V rámci arcidiecéze pokračují porady pod vedením Mons. V. Malého o strategii 
pastorace povolání a přípravě diecézní poutě za povolání. 
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Cíl 2: Katolická teologická fakulta se profiluje jako fakulta spojující vzdělávací a vědeckou 

činnost a poskytující studentům potřebné dovednosti. 

 

 Akreditace Dějin evropské kultury (Bc., NMgr.), Aplikované etiky (NMgr.), Dějin křesťanského 
umění (Ph.D.), Církevních a obecných dějin (Ph.D.). Jmenování garantů a oborových rad. (prof. 
Novotný, garanti) 

o Proběhlo. 

 Diskuse o plánu a harmonogramu akreditací Dějin křesťanského umění (Bc., NMgr.), 
Teologických nauk (Bc., NMgr.). (prof. Novotný, garanti, vedoucí kateder) 

o Vnikl písemný harmonogram odevzdaný na RUK.  

 Revize studijního plánu Katolické teologie (Mgr.). (prof. Novotný, vedoucí kateder) 

o Proběhlo první kolo diskuse. Na ni naváže příprava akreditace oboru v roce 2019. 

 Analýza personálního zabezpečení stávajících studijních plánů, kroky k jejich optimalizaci. 
(prof. Novotný) 

o Průběžně probíhá reflexe personálního stavu akademických pracovníků a jejich smluv 
a dohod. 

 Zjistit možnosti tvorby programu doplňujícího pedagogického studia, jehož absolvováním by 
se zvýšily možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. (prof. Novotný) 

o Vznikla analýza situace a zákonných možností. Rozhodnutí budou učiněna v r. 2019. 

 Vyzvat garanty a 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. (prof. Novotný) 

o Výzva proběhla, nadále sběr informací, jejich vyhodnocování a provádění následných 
opatření bude pokračovat.  

 Analýza toho, jak studenti procházejí studijním programem, včetně analýzy příčin jejich 
předčasného ukončování studia. (prof. Novotný, dr. Oulíková, garanti) 

o Zatím neuskutečněno, přesunuto do roku 2019. 

 Revidovat sylaby kurzů (dr. Oulíková) 

o Úprava sylabů kurzů proběhla na základě písemné výzvy. 

 Aktualizovat seznamy odborníků přísedících u státních zkoušek. (prof. Novotný, garanti) 

o Proběhlo, schváleno VR KTF. 

 Aktualizovat zkušební okruhy pro státní zkoušky (vč. rigorózních). (dr. Oulíková, garanti) 

o V rozpracování, bude dokončeno v roce 2019. 

 Průběžně mapovat vědeckou a tvůrčí práci studentů. (dr. Opatrná) 

o Na tvůrčí tvorbu studentů bylo zaměřeno poslední číslo Doxy. Práce studentů jsou 
sledovány průběžně a využívány k propagaci fakulty (fakultní vánoční přání, plakát 
k přijímacímu řízení ad.) 

 Podpora vědecké a badatelské práce studentů – studentské soutěže (Paragone), kolokvia 
(doktorandské teologické kolokvium), konference (doktorandská konference Nevíme, co 
nevidíme) ad. (dr. Oulíková, doc. Kubín, prof. Novotný) 

o Doktorandská konference Nevidíme, co nevíme (26.4.) 
o Doktorandské badatelské kolokvium na Velehradě (9.5.) 
o Soutěž Paragone (10.–11.5.), vítězkou studentka KTF UK Bc. B. Uchytilová 
o Sympozium C. S. Lewis a jeho odkaz. 
o Studentský projekt Crashtest 8. 
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o Projekt SVV „Rezidence panovníků, paláce šlechty, domy měšťanů, kostely církví 
a jejich umělci a umění v českých zemích (1580-1710)“ 

o Projekty GAUK: projekty doktorandů na UK, celkem 5 projektů 

 Strategie nabídky školení zvyšujících tzv. tvrdé a měkké dovednosti studentů, profesní 
zdatnost a uplatnitelnost absolventů. (dr. Mohelník) 

o Proběhla analýza současné situace a potřeb na KTF, v porovnání i s dalšími 
organizacemi. Finanční krytí této aktivity je zahrnuto do IP 2019–2020. 

 Plán a podpora habilitačních řízení. (prof. Novotný, vedoucí kateder) 

o Proveden sběr informací, poskytnuta cílená finanční podpora. 

 Úsilí o akreditaci habilitačního řízení v oboru Dějiny křesťanského umění, Církevní a obecné 
dějiny. (prof. Novotný, garanti, vedoucí kateder) 

o Žádost o akreditaci podána.  

 

Nad záměr dlouhodobého strategického záměru KTF UK byla aktualizována opatření děkana o 
státní závěrečné zkoušce, státní rigorózní zkoušce a státní doktorské zkoušce s cílem upevnit 
koncepci a organizaci státních zkoušek. 
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Cíl 3: Katolická teologická fakulta je instituce s podstatnou mírou internacionalizace. 

 

 Rozvíjet spolupráci zejména se strategickými univerzitami UK (především KU Leuven a 
Universitou ve Vídni). (dr. Štica)  

o V říjnu 2018 proběhlo setkání s prof. Sigrid Müllerovou (Uni Wien) a diskuze o konkrétních 
formách spolupráce v oblasti teologie. Dále proběhla písemná komunikacekontakt s 
představiteli KU Leuven a setkání pracovníků zahraničních oddělení KTF UK a KU Leuven. 

 Rozvinout spolupráci s německými univerzitami. 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) 

o V přípravě je společná konference s KTF Erfurt s účastí i dalších badatelů ze 
zahraničních organizací (březen 2019). Jednání o co-tutelle v rámci PhD. studia 
teologie. V listopadu 2018 proběhlo jednání s představiteli KTF v Erfurtu. Jeho součástí 
byla diskuze o možnostech posílení pedagogické mobility mezi fakultami a dalších 
možnostech spolupráce. 

o Evaluace dosavadních zahraničních kontaktů a prohloubení synergie v oblasti zahraniční 
spolupráce, zejména v rámci jednotlivých oborů vyučovaných na fakultě. (dr. Štica) 

o Vznikly rešerše současného stavu a první návrhy strategie, které budou dále 
rozpracovány. 

o Nabídka cizojazyčných kurzů a možnosti spolupráce s ohledem na preference, 
zkušenosti a strategie UK. 

 Vést dále zahájená jednání s Katolickou teologickou fakultou (Theologisches 
Forschungskolleg) Univerzity Erfurt o možnosti společného badatelského projektu. 
(dr. Štica) 

o Jednání započato, hledají se konkrétní možnosti spolupráce na úrovni doktorského 
studia v programu teologie (aktuálně příprava smlouvy co-tutelle). 

o Diskutováno tematické zacílení plánovaného společného badatelského projektu mezi 
oběma fakultami. 

 Motivovat studenty i pedagogy k zahraniční mobilitě. Informovat studenty i pedagogy 
průběžně o možnostech zahraničních pobytů, zvláště Erasmus, Fond mobility apod. 
(dr. Štica) 

o Byly inovovány webové stránky týkající se tohoto obsahu a průběžně zveřejňovány 
možnosti zahraniční mobility. V rámci fakultního dne byli zaměstnanci informováni o 
možnostech výjezdů. Studenti pregraduálního i doktorského studia byli informováni na 
speciálním setkání v říjnu 2018.  

 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) 

o Vznikly první drafty, které byly vyhodnoceny. Následovat bude komunikace 
s vedoucími kateder a kontaktními osobami.  

 Pokračování propagace studia v zahraničí a anglických předmětů prostřednictvím 
informačních kanálů Univerzity Karlovy. (dr. Opatrná) 

o Ze strany referenta zahraničního oddělení výrazně upraveny anglické webové stránky 
fakulty.  

 Pokračovat ve snaze o navázání spolupráce s Pontificia Università Lateranense a rozvíjení 
kontaktů s dalšími italskými univerzitami. (dr. Štica) 

o Zahájeno.  
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 Vytvoření obnovitelného prototypu propagační brožury – cizojazyčné předměty na KTF UK. (dr. 
Opatrná) 

o Vytvořeno.  

 Rozvoj členství KTF UK v prestižní mezinárodní výzkumné organizaci "Baroque Ceiling 
Painting in Central Europe". (dr. Oulíková) 

o Trvá.  
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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. 

 
 Analyzovat situaci kurzů CŽV (včetně U3V), stanovit jejich strategii, navrhnout nový systém 

přípravy CŽV v rámci fakulty. (dr. Mohelník, dr. Oulíková) Zvláště: Strategie CŽV pro kněze, 
pastorační asistenty, učitele náboženství, katechety, aktivní laiky v pastoraci. (dr. Mohelník, dr. 
Tichý, lic. Kotas) 

o U3V: Probíhá komunikace s asociací u3v, naše kurzy jsou registrovány (podmínka pro 
příspěvek z ministerstva), byla rozšířena nabídka kurzů.  

o CŽV: postupná orientace v současné situaci, proběhly konzultace s jinými organizacemi, 
postupně se rozšiřuje nabídka kurzů.  

 Rozšířit nabídky programů CŽV (včetně U3V) v oblasti křesťanského umění, kultury a katolické 
teologie. (dr. Oulíková, dr. Mohelník, dr. Szabo) 

o Proběhlo. 

 Analyzovat a zkvalitnit propagaci CŽV. (dr. Opatrná, dr. Mohelník, dr. Szabo) 

o CŽV a U3V bylo propagováno v rámci všech veřejných fakultních akcí. Uskutečnilo 
se několik vstupů do katolických i sekulárních médií (Kat. týdeník, rádio Proglas, TV 
Noe, ČRo). Byla přehledněji uspořádána nabídka kurzů na webu.  

 Jednání o případné spolupráci s VOŠ Sv. Jan pod Skalou. (prof. Novotný) 

o Jednání proběhlo. Nezmění-li se okolnosti, nezdá se spolupráce perspektivní. 

 Jednání o CŽV/akreditovaném studiu ve věznici Ruzyně. (prof. Novotný, dr. Mohelník) 

o Kurz CŽV projde úpravou, která byla dojednána v roce 2018. V roce 2019 bude 
naplněna.  
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Cíl 5: Katolická teologická fakulta je místo, kde jsou pro vzdělávání využívány moderní 

metody a technologie. 

 

 Úprava nefunkčních profilů Moodle. (dr. Mohelník) 

o Proběhla školení proděkana pro trvalou formaci k tomuto tématu. Dále proběhly tři 
kurzy pro pedagogy KTF, z toho dva pro uživatele začátečníky, jeden pro pokročilé 
uživatele.  

 Strategie dalšího rozvoje. (dr. Mohelník) 

o Účast na pracovních setkáních zástupců fakult UK s ohledem na další rok. 
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Cíl 6: Na Katolické teologické fakultě existuje spolehlivý systém zabezpečení a hodnocení 

kvality vzdělávací činnosti. 

 

 Zavedení aplikace pro studentské hodnocení výuky vyvinuté na FF UK. (dr. Oulíková, dr. 
Opatrná, komise pro hodnocení výuky studenty) 

o Jednání s FF UK proběhlo na začátku září. Dalšími kroky FF UK však původní dohodu 
(přenechání aplikace zdarma či za symbolický příspěvek na její rozvoj) změnila. 
Aplikace pro přílišnou finanční náročnost nebude převzata.   

 Revize propagace studentského hodnocení výuky. (dr. Opatrná, pracovní skupina pro 
hodnocení výuky studenty) 

o Revize neuskutečněna. Inovován plakát k anketě.  

 Dokončení pokynů pro školitele a oponenty, zveřejnění pravidel formální úpravy 
akademických písemných prací. (dr. Oulíková) 

o Nezapočato. Současný stav ukázal, že je potřeba provést až v návaznosti na nově vzniklá 
OD o SZZ, SRZ a SDZ. 

 Připojit se k užívání systému TURNITIN. (dr. Oulíková) 

o Proběhla první zaškolování. 
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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. 

 

 Koncepce důslednějšího rozlišení mezi doktorandy prezenční a kombinované formy studia. 
(doc. Kubín, garanti) 

o V tomto roce byla zvolena forma ukládání úkolů nad rámec studijních povinností 
doktorandům PS do individuálního studijního plánu (ISP). Jednotlivé školitelé zadávali 
vybraným schopným studentům úkoly v podobě podílu na výuce a případně pomoci s 
pořádáním konferencí. 

 Zpřehlednění příslušné sekce fakultních internetových stránek a dalších materiálů 
souvisejících s doktorským studiem. (doc. Kubín, garanti) 

o Postupně upravováno s průběhem akademického roku s cílem spustit v roce 2019 
samostatný web pro Ph.D. studenty. 

 Příprava pravidelné semestrální evaluace doktorského studia formou prezentace postupu na 
disertační práci před oborovou radou. (dr. Kubín) 

o Probíhaly pravidelné semináře (četnost dle uvážení školitele). Pro studenty oboru 
teologie proběhl výjezdní seminář. Studenti oboru církevní historie mají stanoven 
pravidelný doktorandský seminář. V oboru dějin umění probíhá pravidelný seminář 
pouze ve specializaci novověk.   

 Zapojovat intenzivněji studenty doktorského studia do odborné práce na fakultě, do odborných 
projektů školitelů, do výuky, do mezinárodních projektů. (doc. Kubín) 

o V akademickém roce 2018/19 jsou do výuky zapojeni tito doktorandi Peter Bučko, 
Michaela Falátková, Miroslav Herold (církevní dějiny); Alice Němcová, Barbora Ficková, 
Veronika Lorencová, Kateřina Wolfová, Daniela Schalldach  (dějiny umění); v projektu 
SVV Rezidence panovníků, paláce šlechty, domy měšťanů, kostely církví a jejich umělci 
a umění v českých zemích (1580-1710) jsou zapojeni Elena Babich, Alice Bartůšková, 
Anna Hamrlová, Michaela Jenisová, Šárka Komedová, Denis Lysin, Magdaléna 
Nerudová, Daniela Schalldach, Kateřina Wolfová.  

 Příprava mezinárodní interdisciplinární doktorandské konference. (doc. Zlatohlávek, doc. 
Kubín) 

o Konference se konala 26.4.  

 Uspořádání doktorandského kolokvia studentů teologie. (doc. Sládek) 

o Doktorandské kolokvium proběhlo 9. – 11. 5. na Velehradě.  

 Uspořádání semináře pro studenty doktorských programů o podávání grantů a projektů GA 
UK. (doc. Kubín) 

o 11.10. se konal celodenní seminář pro studenty k zahraničním pobytům, grantům 
(včetně GAUK,) publikační činnost a jejímu vykazování (Mgr. Nová, dr. Opatrná, dr. 
Sládeček)  

 Uspořádání semináře o možnosti zahraničních pobytů pro doktorandy a pregraduální 
studenty. (doc. Kubín) 

o viz bod výše 

 Rozšiřování nástrojů pro informování uchazečů o nabídce doktorských studijních programů na 
fakultě. (doc. Kubín, dr. Opatrná) 

o Probíhá postupná úprava webových stránek věnovaná Ph.D. studentům.  

Nad záměr dlouhodobého strategického záměru KTF UK vznikla aktualizace OD o doktorském 
stipendiu obsahující pozměněnou strategii hodnocení doktorandů (OD č. 12/2018 a OD č. 
26/2018). Nově byly stanoveny početní limity pro školitele (OD č. 28/2018). 
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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. 

 Sledování průběžného čerpání vědeckých projektů a grantů, evidence projektů v databázi GAP. 
(tajemník, dr. Opatrná) 

o Provedena kontrola k červnu 2018 a září 2018, řešitelé upozorněni na stav čerpání.  
o Koordinátorem evidence činností (databáze GAP) se nově stala Mgr. E. Loubová. 

o V rámci CEP běžely tyto projekty: 
 GAČR: Historie a interpretace bible (doc. Brož); Kulturní kódy a jejich proměny 

v husitském období (prof. Kuthan); Moderní tendence evropského dějepisectví 
a jejich paralely a rezonance v díle Františka Kutnara (prof. Beneš); Křestní 
katecheze Ambrože Milánského (dr. Vopřada) 

 NAKI: Český a římský král Václav IV. Doba, duchovní proudy a umění v 
předhusitských Čechách v evropském kontextu (prof. Kuthan) 

 Visegrad Fund: Velké ženy ve Visegrádském regionu: kult a umění s nimi spojené 
(dr. Kolářová Takácsová) 

 Realizace projektu Progres a prohloubení mezifakultní spolupráce v rámci projektu. (doc. Brož, 
prof. Beneš, prof. Novotný, dr. Opatrná)  

o Projekt je realizován dílčími vnitřními projekty jednotlivých pracovníků. 

 Uspořádání zahraničních vědeckých konferencí na téma církevní právo (dr. Szabo) a vztah 
křesťanství a islámu. (dr. Nosek) 

o Mezinárodní konference kanonického práva Mimokodexové právo katolické církve se 
uskutečnila 29. – 31. 10. Konference o vztahu křesťanství a islámu se neuskutečnila a 
od tohoto záměru bylo upuštěno. V rámci fakulty byly uspořádány tyto další 
konference: Klasické rozhovory 2018, Jazyk a styl biblického překladu – česká a polská 
perspektiva, Výzvy naturalismu, Old Master Drawings, Prorok evangelický Isaiáš 
prorokoval… 

 Dokončení projektu Institucionálního plánu 2016–2018. (dr. Opatrná) 

o Projekt byl dokončen dle plánu. 

 Příprava nového Institucionálního plánu. (dr. Opatrná, kolegium děkana) 

o Žádost o nové IP pro roky 2019 a 2020 byla připravena a podána na RUK a MŠMT.  

 Informovat o výzvách univerzitních i mimouniverzitních projektů. (dr. Opatrná) 

o Průběžně probíhalo.  

 Sledovat a odborně kontrolovat činnost projektů Primus ve vztahu k přípravě mezinárodních 
projektů. (prof. Novotný) 

o Probíhalo. Zjištěný stav bude promítnut do následujícího roku. 

 Informovat o mezinárodních projektech. (doc. Štica). 

o Probíhalo ústní cílené informování nebo informování prostřednictvím emailu.  

 Podpora fakultních periodik (AUC Theologica, Doxa), participace na periodiku Studia 
Theologica. (kolegium děkana) 

o Průběžně probíhalo. 

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

o Byly podány 4 projektové žádosti v soutěži GAČR (1x obor teologie, 2x obor dějiny 
umění, 1x obor historie). Žádná z projektových přihlášek nebyla úspěšná.  

 Rozvíjet nové projekty UNCE. (dr. Vopřada, dr. Štěch, doc. Ryšková) 
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o Projekty byly dle plánu započaty a realizovány.  

 Zavedení standardů pro pořádání fakultních konferencí. (kolegium děkana) 

o Vznikl vnitřní dokument k systému vyhlašování, pořádání a harmonogramu 
celofakultních konferencí.  

o Každá konference či kolokvium musí být schváleny proděkanem pro vědu.   
 Impulz směrem k ČBK ve věci uskutečnění záměru podporovat teologické fakulty cenou za 

nejlepší teologickou monografii apod. (prof. Novotný) 

o Podáno, bude nadále pokračovat.  

 

Nad záměr dlouhodobého strategického záměru KTF UK vzniklo OD č. 14/2018 Standardy 

pedagogických a vědeckých povinností. Byla zavedena povinnosti doručit na fakultní oddělení 2 

výtisky nově vydaných publikací (vědecké oddělení, knihovna). 
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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) 

o Aktualizace proběhla. Byla vytvořena nová vizitka pro aktualizovaný Katalog služeb. 

 Prezentace fakulty na veřejném veletrhu či jiné odpovídající akci v rámci projektu „Univerzitní 
inovační sítě“. (Mgr. Loubová) 

o Proběhlo – účast na Veletrhu PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA 

 Odborná participace na aktuálních tématech kalendářního roku. (kolegium děkana) 

o Byla uspořádána konference k biblické knize Izaiáš, jež reflektovala dva nové překlady 
tohoto textu (vzniklé na KTF UK a TF UPOL) 

o Fakulta se zapojila do oslav republiky na UK formou odborných komentovaných 
prohlídek budovy a pásma odborných přednášek.  

o Akademičtí a vědečtí pracovníci průběžně komentovali (v rámci své odborné 
působnosti) aktuální dění ve společnosti (prostřednictvím sdělovacích prostředků). 

o Byl vypsán nový kurz CŽV – Prevence sexuálního zneužívání dětí.  

o Studentský spolek Copertino uspořádal debatu Veřejnost a ochrana kulturního dědictví. 

o UK udělila Zlatou pamětní medaili kard. Josefu Beranovi a pracovníci KTF UK se zapojili 
do akcí doprovázejících převoz ostatků kard. Berana do Prahy. 

o ÚDKU KTF UK se přidalo k protestnímu dopisu odborné veřejnosti k návrhu změny 
zákona o památkové péči 
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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. 

 

 Podpora aktivit jednotlivých částí fakulty a jedinců, které reagují na aktuální dění ve 
společnosti. (kolegium děkana) 

o Proběhlo. 

 Rozvíjení spolupráce s uskupením Kampus Dejvice především na úrovni Třetí role. 
(dr. Opatrná) 

o Probíhá. Uskutečněno několik akcí, např. Advent v Kampusu, Cross Campus ad. 

 Účast fakulty na univerzitních akcích v rámci Třetí role. (kolegium děkana) 

o Proběhlo – Festival vědy (5.9.), Den architektury (29.9.), Oslava republiky na UK (27.9.). 
Akademičtí a vědečtí pracovníci se průběžně zapojovali (v rámci své odborné 
působnosti) do aktuální dění ve společnosti. Byly rozšířeny kurzy CŽV a U3V. 
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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. 

 

 Aplikace, analýza a úprava nové strategie PR. (dr. Opatrná) 

o Proběhla analýza, na jejímž základě je strategie PR průběžně upravována.   

 Analýza možností dalších propagačních předmětů fakulty. (dr. Opatrná) 

o Další propagační předměty jsou rozjednány s chráněnou dílnou Bogi. 

 Úprava webových stránek fakulty v reakci na zavedení fakultního intranetu. (dr. Opatrná) 

o Fakultní stránky v letních měsících prošly větší úpravou. Zásadní změna spojená se 
zavedením intranetu byla odložena na další rok.   

 Kodifikace odpovědnosti za web jednotlivých oddělení fakulty a zveřejnění odpovědností na 
fakultním intranetu. (dr. Opatrná) 

o V přípravě. Bude začleněno do OR o použití loga fakulty.  

 Kodifikace propagace fakultních akcí a zveřejnění tohoto systému na fakultním intranetu. (dr. 
Opatrná) 

o Bylo kodifikováno v rámci postupu pořádání konferencí a kolokvií. Nezveřejněno, 
předáváno osobně.  

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

o Průběžně probíhala.  

 Popularizační participace na aktuálních tématech kalendářního roku. (dr. Opatrná) 

o Zapojení fakulty do akcí: Den architektury (29.9.), Festival vědy (5.9.), oslava republiky 
UK (27.9.), sbírka Paměť národa (1.-11.11.), Juniorská univerzita UK (29.11.) ad.  
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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) 

o Z důvodu nedostatku financí odloženo na příští rok. Jako jedna z aktivit začleněno do IP 
2019–2020.   

 Specifikace procesuálních vnitrofakultních postupů a jejich zveřejnění na intranetu. (dr. 
Opatrná) 

o Vzhledem k předchozímu bodu odloženo na příští rok.  

 Materiální a propagační podpora aktivit studentského spolku Copertino a dalších studentských 
aktivit. (kolegium děkana) 

o Proběhlo. 

 Podpora spirituálního život na fakultě. (dr. Vopřada) Zapojení fakulty do sítě vysokoškolské 
pastorace. (prof. Novotný, dr. Vopřada) 

o Průběžně pokrytá pastorace studentů denního a kombinovaného studia Teologie, 
navázán kontakt na VŠ pastoraci v AP a na ČBK. V prosinci proběhla diskuse o pastoraci 
na KTF UK.  

 Důraz na vnitřní komunikaci organizace a její otevřenost a transparentnost. (kolegium děkana) 

o Bylo uskutečňováno v rámci všech jednání a průběžně uplatňováno v nových 
předpisech ad. 

 Tvorba jednotného fakultního adresáře. (dr. Opatrná) 

o Průběžně tvořeno ve spolupráci se sekretariátem děkana. 

 Péče o fakultní společenské akce typu Te Deum, zářijové setkání pedagogů ad. (kolegium 
děkana) 

o Uskutečněno Te Deum (1.6.), Fakultní den zaměstnanců (26.9.), Veni Sancte (2.10.).    
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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. (tajemník, dr. Opatrná) 

o Průběžně probíhalo. Kvalifikační kurzy pro zaměstnance byly začleněny jako jedna 
z aktivit do nového IP 2019–2020.  

 Podpora celoživotního vzdělávání zaměstnanců fakulty, zvláště technicko-hospodářských 
pracovníků. (prof. Novotný, tajemník) 

o Průběžně probíhá. 

 Snaha o navýšení mezd technicko-hospodářských pracovníků. (prof. Novotný) 

o Zahájeno. U jednotlivců provedeno. 

 Nadále spolupracovat na rektorátním projektu OP VVV „Zkvalitnění strategického řízení na UK 
v oblasti lidských zdrojů ve Vav“. (dr. Opatrná, doc. Kubín, tajemník) 

o Probíhá, za KA1 dr. Šolcová, za KA 3 Mgr. Nová, KA 4 dr. Opatrná. 

 Revize potřeb zaměstnanců. (prof. Novotný, tajemník) 

o Revize hotova, probíhá vlastní realizace.  

 Rozvoj jazykových kompetencí zaměstnanců. (dr. Opatrná, tajemník) 

o Probíhá. Začleněno do žádosti IP na rok 2019 a 2020. 

 Rozvoj kompetencí zaměstnanců prostřednictvím uskutečňování staff training. (dr. Štica) 

o Probíhá průběžně.  

 

Nad záměr dlouhodobého strategického záměru KTF UK byla do žádosti o IP 2019–2020  zařazena 
aktivita k revitalizaci pracovních prostor zaměstnanců.  
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Cíl 3: Katolická teologická fakulta je instituce, která systematicky podporuje své studenty, 

oceňuje jejich výsledky a je otevřená jejich různým skupinám a aktivitám. 

 

 Projednání publikování nejlepších kvalifikačních prací v nakladatelství Karolinum. 

(doc. Kubín) 

o Projednáno. Nyní taková práce není. Na návrh školitele do poloviny listopadu bude o 

dalších pracích rozhodnuto ediční radou. 

 Analýza funkce pomocný vědecký pracovník („pomvěd“) z řad studentů, revize strategie 

„pomvěd“. (prof. Novotný, doc. Kubín) 

o Vznikla nová strategie, která byla zavedena do praxe. 

 Revize systému zapojování studentů do projektu Progres. (kolegium děkana, doc. J. Brož, prof. 

Beneš) 

o Proběhlo. Studenti jsou do projektu zapojeni, pokud o to požádá řešitel vnitřního 

projektu.  

 Analýza a zhodnocení podmínek pro studenty pocházející ze socioekonomicky 

znevýhodněného prostředí a pro studenty se specifickými potřebami. (dr. Mohelník) 

o Převzetí agendy, došlo k inovaci dohody o postupu funkční diagnostiky. Studenti jsou 

pravidelně a dostatečně informováni o nabízených možnostech. KTF vychází vstříc 

studentům se spec. potřebami; UK neposkytuje podporu studentům ze 

socioekonomicky znevýhodněného prostředí, sama KTF nemá jiné možnosti než UK. 

 První ročník studentské ceny Miloslava Vlka. (prof. Novotný) 

o Proběhlo, cenu obdržel dr. Jaroslav Mrňa.  
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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) 

o Vzniká souběžně s tvorbou adresáře. Byl založen Klub absolventů a přátel KTF UK. Do 
žádosti o IP 2019–2020 byla vložena aktivita k technickému zajištění komunikace.  

 Uskutečnit jednu společnou akci s absolventy. (dr. Opatrná) 

o Te Deum, proběhlo. 

 Navrhnout strategii spolupráce s absolventy. (dr. Opatrná) 

o Vznikl Klub absolventů a přátel KTF i jeho strategie.  

 Připravit a zveřejnit další success stories z řad našich absolventů. (dr. Opatrná) 

o Byly připraveny 3 články success stories, které byly zveřejněny v DOXe. 

 Rozvíjet komunikaci s absolventy a přáteli fakulty prostřednictvím fakultního časopisu Doxa. 
(redakční rada Doxa) 

o Byla připravena 2 čísla časopisu DOXA. 
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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, 

kolegium děkana) 

o Probíhá průběžně. Z větší části hotovo. Vzniklo 29 opatření děkana.  

 Revize organizační struktury fakulty. (prof. Novotný, rozšířené kolegium děkana, akademický 

senát) 

o Proběhlo s následným začleněním do nových OD. 

 Jednání s církevními představenými o způsobu aplikace apoštolské konstituce Veritatis 

gaudium. (prof. Novotný) 

o Zahájeno. 

 Kontinuální čerpání finančních prostředků grantů. (tajemník, dr. Opatrná, prof. Novotný) 

o Proběhlo. 

 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. (kolegium děkana) 

o Proběhlo. Kontaktní fakultní osobou pro rektorátního DPO je dr. Opatrná. Technicko-
hospodářští pracovníci i akademičtí a vědečtí pracovníci byli proškoleni. Jednotlivé 
případy a změny jsou řešeny při aktuální potřebě.   

 

Nad záměr dlouhodobého strategického záměru KTF UK proběhla restrukturalizace organizačního 

řádu děkanátu, působnosti proděkanů a tajemníka a rozložení kateder.  Dále byla zrušena výzkumná 

centra: Centrum pro aplikovanou etiku, Centrum dějin české teologie, Centrum Pro Oriente Christiano. 
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Cíl 2: Katolická teologická fakulta je ekonomicky stabilní institucí. 

 

 Vypracování fundraisingové analýzy a fundraisingového argumentu na základě revize potřeb 
fakulty. (prof. Novotný, dr. Opatrná, tajemník, Ing. Procházková)  

o Přesunuto na rok 2019 

 Pokračování v získaných projektech OP VVV. (prof. Novotný, dr. Opatrná, tajemník, Ing. 
Procházková). 

o Probíhá. 

 Vytipování nových projektů OP VVV. (tajemník, dr. Opatrná) 

o Nové výzvy byly průběžně sledovány a vyhodnocovány (OP, GA ČR, TA ČR + další 
možnosti účelové podpory.) 

 Jednání s církevními představenými o finanční podpoře fakulty. (prof. Novotný) 

o Probíhá.  
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Cíl 3: Na Katolické teologické fakultě existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí. 

 

 Otázka umístění fakulty – řešení. (prof. Novotný, tajemník). 

o První analýza možností provedena. Zahájeny diskuse s rektorem UK a biskupy.  

 Rozhodnutí o prostorovém uspořádání fakulty, zvláště knihovny. (prof. Novotný, tajemník) 

o Započato. 

 Průběžná obnova vybavení fakulty. (prof. Novotný, tajemník) 

o Zahájeno. 

 Revize a čerpání projektu „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“. (prof. Novotný, 
tajemník) 

o Z větší části hotovo. Projekt ICT vyčerpán. Dočerpání financí z nábytečku probíhá 
v souladu s pokyny MŠMT. 

 

Nad záměr dlouhodobého strategického záměru KTF UK byla uzavřena depozitní smlouva s NA ČR a 
KTF UK o uložení materiálů zaniklého centra CDČT.  

Dále začala probíhat revize smluv automatů na kávu a občerstvení. Vzhledem k požadavkům firmy 
DELICOMAT (KaM) na odběr i k nabízené ceně zboží, jsme možnosti KaM nevyužili a jednali se 
stávajícím dodavatelem Schächterem. Od ledna 2019 má být rozšířena nabídka občerstvení ve 
zkušebním provozu. Automaty byly přesunuty do 1. patra, jednoho prostoru vyhodnocení proběhne v 
březnu. 

Probíhá revize systému úklidu pronajatých fakultních prostor. 

Vznikl dokument strategického rozvoje knihovny KTF UK. 
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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. (vedoucí 
knihovny, knihovní rada) 

o Bylo přistoupeno k okamžitým praktickým změnám. Uskutečnilo se dotazníkové 
šetření mezi návštěvníky. Potřeby knihovny začleněny do projektů „nábyteček“ a ICT.   

 Ve větší míry se zaměřit na používání EIZ, s tím související akvizice a proškolení. (vedoucí 
knihovny) 

o Probíhá. 

 Odborná školení pracovníků knihovny v oblasti knihovních služeb, elektronických zdrojů a 

metodiky výzkumu. (vedoucí knihovny) 

o Pracovníci knihovny se účastní jednotlivě různých školení a kurzů. V roce 2018 jich 

absolvovali v součtu 26 a 3 týdenní stáže. 

 Revize katalogizačního systému. (vedoucí knihovny) 

o Probíhá.  

 Akvizice nových knih. (vedoucí knihovny, knihovní rada) 
o V roce 2018 proběhla rozsáhlá akvizice především díky grantu „Nábyteček“ (čerpáno 

530 tisíc) a Progresu (čerpáno 338 tisíc). Průběžně probíhají i akvizice knih z 
prostředků grantů jednotlivých vědeckých pracovníků.  

 Pokračovaní v systému pořizování a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů a jeho 
koordinaci s Univerzitou Karlovou a ostatními teologickými fakultami, zapojení do CzechElib. 
(vedoucí knihovny) 

o Podepsána smlouva zapojující naši fakultu do nákupu elektronických informačních 
zdrojů v rámci projektu CzechElib. 

 Implementace nového tematického řazení knih. (vedoucí knihovny) 
o Rozpracováno (postupně testováno na malém vzorku). 

 Dokončení restrukturalizace prostoru studovny a zvýšení počtu knih v příruční knihovně. 

(vedoucí knihovny) 

o Zahájeno v létě 2018. Do studovny namontovány nové regály. Bude pokračovat i 

v dalším roce. 

 Průběžné opravy katalogizovaných záznamů v ALEPH, revize kompletního fondů, pozorné 

vyhodnocování kvality jednotlivých složek ve fondu knihovny a eventuální vyřazovaní 

duplikátů. (vedoucí knihovny) 

o Větší revize knih probíhala během léta 2018. Opravy v katalogu probíhají průběžně, 

stejně jako vyřazování duplikátů. 

 Restrukturalizace knihovního týmu pracovníků. (prof. Novotný) 

o Proběhlo. 

 Audit správy počítačové sítě. (prof. Novotný, tajemník) 

o Proběhl. Připravuje se návazná koncepce.  


