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PREAMBULE 

Katolická teologická fakulta je součástí akademické obce Univerzity Karlovy. Společně s ní usiluje 

o to být moderní vědecko-výzkumnou a vzdělávací organizací, která reaguje na vývoj společnosti, 
výzkumu i na rozvoj pedagogických přístupů. Chce být zároveň i partnerem demokratické 
společnosti a odpovědně reagovat na její současné otázky. Hlásí se k hodnotám vzešlým z dlouhé 
tradice zakládající fakulty stavějící na spojení s Univerzitou Karlovou i se společenstvím katolické 

církve. Cílem Katolické teologické fakulty je usilovat o moudrost a rozvoj všech vědních oborů na 
fakultě studovaných, tedy zvláště teologie, etiky, dějin umění a obecných a církevních dějin. Ve 
svém rozvoji chce poskytovat spravedlivé a rovné možnosti pro všechny členy její akademické 

obce. Prostředí jedné z nejmenších fakult před ni klade zvláštní nároky a výzvy spojené s vysokou 
pracovní vytížeností, jimž se její akademičtí, vědečtí i technicko-hospodářští pracovníci statečně 
staví. Současně však fakulta může díky své velikosti stavět na osobních vztazích a vytvářet silné a 

pokojné komunitní prostředí přiměřené životu a aktivitám jejích pracovníků i studentů.  

Strategický záměr Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy navazuje na Strategický záměr 

Univerzity Karlovy pro období let 2021–2025. Zachovává strukturu vytyčenou již tímto 

nadřazeným dokumentem a plánované aktivity tak řadí do pěti univerzitních klíčových okruhů: 

1. Nejlepší lidé dělají nejlepší univerzitu 

2. Výzkum schopný konkurence na mezinárodní úrovni 

3. Vzdělávání pro budoucnost a vzdělávání k budoucnosti 

4. Internacionalizace je kritickou podmínkou kvality a konkurenceschopnosti  

5. Jednota v rozmanitosti 

Z níže nastíněného záměru Katolické teologické fakulty UK lze vybrat několik hlavních priorit, 

které lze s ohledem na další rozvoj fakulty jako kvalitní vědecko-výzkumné organizace označit za 

klíčové. Jsou jimi: 

• Zvýšení kvality výuky v akreditovaných studijních programech 

• Profilace vědeckých oblastí 

• Publikování v zahraničních periodicích a nakladatelstvích 

• Rozvoj celoživotního vzdělávání a metod e-learningu 

• Upevňování akademické sounáležitosti 

První prioritou je péče o zvyšování kvality hlavní oblasti pedagogické činnosti fakulty, tj. výuky 
v pregraduálních i postgraduálních akreditovaných studijních programech, jež dávají fakultě její 

jedinečný oborový profil. Tomu budou odpovídat aktivity v oblasti personální i organizační 

a v oblasti péče o studenty. 

Druhá priorita vyjadřuje záměr systematicky usilovat o profilaci vědního zaměření fakulty a jejích 
jednotlivých oborů, s důrazem na postupný, organický, v periodách reflektovaný rozvoj 



 

 

primárních oblastí výzkumu, které umožní nejen přímou spolupráci jednotlivců, ale vzájemnou 

podporu oborově souvislého výzkumu. 

Jako třetí prioritu si fakulta vytkla publikování ve světových jazycích, a to zvláště v mezinárodních 

periodikách a nakladatelstvích s cílem pevněji zasadit fakultní výzkum do kontextu evropské a 
světové vědy. Záměr tak reaguje na poslední hodnocení vědecko-výzkumných organizací. Při 

podpoře vědeckých výstupů bude upřednostňována kvalita před kvantitou. 

Čtvrtá priorita klade důraz na celoživotní vzdělávání, jímž fakulta poskytuje službu společnosti i 

církvi nad rámec akreditované výuky. Rozvoj se bude týkat zaměření nabízených kurzů i 
soustavné péče o jejich kvalitu.  S tím bezprostředně souvisí i úmysl uplatňovat kvalitněji metody 
e-learningu, čemuž bude fakulta vytvářet adekvátní podmínky. Rozvoj této priority je výrazně 

podmíněn návazností na Program na podporu strategického řízení vysokých škol. 

Pátou prioritou fakulty je upevňování akademické sounáležitosti i vztahu s fakultou jakožto alma 

mater studentů, pedagogů i absolventů. Žádná z výše uvedených priorit totiž není uskutečnitelná, 
nebude-li zde živé a soudržné společenství osob, které jsou vědomě spojeny úsilím o to, aby 

naplňovaly a podporovaly poslání, jež je fakultě svěřeno a na němž mají podíl. 

  



 

 

1. NEJLEPŠÍ LIDÉ DĚLAJÍ NEJLEPŠÍ UNIVERZITU 
• Budeme cíleně, systematicky a vhodnou formou oslovovat potencionální uchazeče 

pregraduálního a postgraduálního studia a zaměřovat se na výběr těch nejlepších z nich. 

(prod. pro studium, prod. pro rozvoj a vnější vztahy)  

 

• Budeme klást důraz na systematické vzdělávání zaměstnanců vedoucí k jejich 

profesnímu rozvoji s ohledem na potřeby vzdělávání na daných pracovních pozicích.  
(KD) 

 

• Budeme usilovat o zabezpečení výuky předmětů akreditovaných studijních programů co 

nejkvalitnějšími akademickými pracovníky se zřetelem k jejich věkové a kvalifikační 

struktuře, pedagogickým dovednostem a vědecké erudici.  
(děkan, vedoucí kateder, garanti) 
 

• V návaznosti na připravovaný kariérní řád Univerzity Karlovy přistoupíme k jeho 

implementaci do fakultního prostředí.  
(děkan, tajemník) 

 

• Rozvineme dosavadní práci v oblasti péče o studenty se specifickými potřebami.  
(prod. pro trvalou formaci, tajemník) 

 

• Nadále budeme rozvíjet komunikaci s našimi absolventy prostřednictvím Klubu 

absolventů a přátel KTF. V závislosti na rozvoji agendy Celoživotního vzdělávání budeme 

tyto dva segmenty účelně provazovat.   
(prod. pro rozvoj a vnější vztahy)  
 

2. VÝZKUM SCHOPNÝ KONKURENCE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI 
• Budeme systematicky usilovat o profilaci vědního zaměření fakulty a jejích jednotlivých 

oborů. Důraz bude kladen na postupný, organický, v periodách reflektovaný rozvoj 

primárních oblastí výzkumu, které umožní nejen přímou spolupráci jednotlivců, ale 

vzájemnou podporu oborově souvislého výzkumu.  
(děkan, prod. pro vědu, vedoucí kateder, garanti oborů)   

 

• Budeme podporovat vědeckou činnost v závislosti na závěrech mezinárodního a 

národního hodnocení výzkumu. Zároveň budeme usilovat o vytvoření kvalitního 

prostředí pro rozvoj fakultního výzkumu.   
(děkan, prod. pro vědu, prod. pro rozvoj a vnější vztahy, tajemník, prod. pro zahraničí) 
 

• Budou podporovány projekty, které cílí na sdílení vědeckých výsledků napříč 

akademickou a vědeckou komunitou.  
(držitelé grantů, vedoucí kateder/ústavů) 

 

• V oblasti výzkumu bude velmi silný důraz kladen na podporu internacionalizace vědy, a 

to prostřednictvím sdílení vědeckých výstupů v zahraniční vědecké komunitě i vědeckou 

spoluprací se zahraničními subjekty.  
(prod. pro zahraničí, prod. pro rozvoj a vnější vztahy, tajemník, prod. pro vědu) 

  

• Budeme komplexně využívat univerzitní programy na podporu vědy (Progres, 

Cooperatio, UNCE, Primus).  
(prod. pro rozvoj a vnější vztahy, prod. pro vědu, tajemník) 



 

 

• Rozsah a kvalita postgraduálního studia i fakultního výzkumu bude podpořena 

periodickou aktualizací nabídky témat disertačních prací.  
(prod. pro vědu) 

 

• Cíleně budeme podporovat vědeckou činnosti studentů, především doktorandů, a jejich 

následnou publikační činnost.   
(prod. pro vědu, prod. pro rozvoj a vnější vztahy) 
 

• S ohledem na celosvětový vývoj výzkumu budeme podporovat sdílení a publikování 

výzkumných dat formou Open Science s cílem většího sdílení našich výsledků s vědeckou 

komunitou.  
(prod. pro vědu, tajemník) 

 

• Budeme otevírat i takové výzkumné otázky, které jsou relevantní a aktuální pro 

současnou společnost.  
(KD) 

 

3. VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST A VZDĚLÁVÁNÍ K BUDOUCNOSTI 

 

• S cílem navazovat na univerzitní cíl podpory moderních pedagogických přístupů budeme 

do výuky opakovaně zapojovat odborníky z praxe.  
(tajemník, prod. pro studium, garanti oborů) 

 

• Nadále budeme systematicky vyhodnocovat výuku, a to prostřednictvím studentské 

evaluace a dalšími nástroji. V součinnosti s RUK budeme nadále pracovat na rozvoji 

studentské ankety.  
(prod. pro studium, prod. pro vědu, prod. pro trvalou formaci) 
 

• V součinnosti s aktivitou RUK budeme spolupracovat na záměru hodnocení kvality 

studijních programů.  
(prod. pro studium) 

 

• Stávající akreditované obory budeme stabilizovat aktuálně potřebnými kroky.  
(děkan, prod. pro studium, garant SP AE) 

 

• Otevřeme otázku podání dalších nových akreditací (pregraduální/postgraduální 

studium). 
(KD, garanti oborů, vedoucí kateder) 

 

• Zajistíme PhD studium ve dvojjazyčné podobě na úrovni dvojjazyčných dokumentů 

vztahujících se ke studiu.  
(prod. pro vědu, prod. pro rozvoj a vnější vztahy) 

 

• V součinnosti s aktivitou RUK budeme spolupracovat na vytvoření standardů 

doktorských studijních programů.  
(prod. pro vědu) 
 

• Budeme rozvíjet a rozšiřovat metody e-learningu v oblastech celoživotního vzdělávání i v 

akreditovaných studijních programech. 
(děkan, prod. pro trvalou formaci, prod. pro rozvoj a vnější vztahy, tajemník) 

 



 

 

• Nadále budeme rozvíjet oblast celoživotního vzdělávání a univerzity třetího věku v 

návaznosti na zkušenosti z předchozích let.  
(prod. pro trvalou formaci, tajemník) 

 

• Rozvoj fakultní knihovny budeme vést k úrovni odborného pracoviště pro 21. století.  
(vedoucí knihovny, knihovní rada, tajemník) 

 

• Nadále budeme odborně zpracovávat a pečovat o fond knihovny, a to prostřednictvím 

jeho průběžné katalogizace, zabezpečením a optimalizací prostoru, ve kterém je uložen.  
(vedoucí knihovny) 

 

• Nadále budeme rozvíjet digitální služby knihovny.  
(vedoucí knihovny, tajemník) 

 

• Zajistíme restaurování historického fondu knihovního fondu.  
(vedoucí knihovny, tajemník, prod. pro rozvoj a vnější vztahy) 

 

 

4. INTERNACIONALIZACE JE KRITICKOU PODMÍNKOU KVALITY A 

KONKURENCESCHOPNOSTI 

 

• Budeme podporovat nové a stávající kontakty AP a VP s mezinárodními vědeckými a 

odbornými skupinami.  
(prod. pro vědu, prod. pro zahraničí, vedoucí kateder) 
 

• Prohloubíme internacionalizaci doktorského studia.  
(prod. pro vědu, prod. pro zahraničí) 

 

• Budeme aktivně vyhledání možnosti aktivního zapojení do Aliance 4EU+ a možností 

spolupráce v oblasti studia a vědy s partnerskými institucemi v rámci Aliance 4EU+.  
(prod. pro zahraničí)  

 

• Aktivně se zapojíme do aktivit Centra strategických partnerství UK.  
(prod. pro zahraničí)  

 

• Budeme dále rozvíjet spolupráci s partnerskými univerzitami KTF.  
(prod. pro zahraničí) 

 

• Iniciujeme jednání o navázání spolupráce s dalšími institucemi v anglicky hovořícím 

prostředí v oblasti studia a vědy.  
(prod. pro zahraničí) 

 

• Budeme aktivně moderovat rozvoj různých forem zahraniční mobility podporou dílčích 

činností.  
(prod. pro zahraničí, prod. pro rozvoj a vnější vztahy) 

 

• Upravíme dosavadní nabídku kurzů vedených v cizích jazycích a budeme ji periodicky 

vyhodnocovat.  
(prod. pro zahraničí, prod. pro studium) 

 



 

 

5. JEDNOTA V ROZMANITOSTI – SPOJENI ZNAČKOU, SPOJENI PRINCIPY 
 

• Budeme dbát na to, aby fakulta disponovala dostatečným majetkovým zázemím pro 

podporu hlavního poslání (vzdělávání a výzkum).  
(tajemník)  

 

• Budeme řešit otázku sídla fakulty, které umožňuje realizaci i rozvoj moderní výuky, 

výzkumu a setkávání s veřejností.  
(děkan, prod. pro rozvoj a vnější vztahy, tajemník) 

 

• Finanční řízení fakulty bude vedeno transparentně, bude komunikované napříč fakultou 

a bude umožňovat financování rozvojových aktivit (podle strategického plánu).  
(tajemník)  

 

• ICT bude tvořit bezpečnou, spolehlivou, moderní a udržitelnou komunikační základnu 

pro podporu činností fakulty. 
(tajemník)  
 

• Budeme dbát na to, aby pravidla a definované postupy fakulty byly jednoduché, 

srozumitelné a umožňovali efektivní výkon agend. 
(tajemník)  

 

• Principy udržitelného rozvoje, převedené do pravidel univerzity, budeme rozvíjet 

v duchu encykliky Laudato si.  
(KD) 

 

• Budeme naplňovat třetí roli jako jeden ze segmentů společenské relevance fakulty. 
(prod. pro rozvoj a vnější vztahy) 
 

• Nadále budeme čerpat z dostupných operačních programů.  
(prod. pro vědu, tajemník, prod. pro rozvoj a vnější vztahy) 
 

• Budeme posilovat působení fakulty jako odborné organizace zajišťující 

profesionalizované služby.  
(sekretariát děkana) 
 

• Budeme dbát na vytváření soudržného a živého akademického prostředí, ve kterém 

budou podporovány a vítány studentské aktivity a akce podporující studentskou 

sounáležitost.  
(prod. pro trvalou formaci, prod. pro rozvoj a vnější vztahy, prod. pro studium) 

 

• Zaměříme se na upevnění loga a vnímání fakulty jako značky s určitým specifickým 

obsahem reagující na její činnost vzdělávací i výzkumnou. Postupnými kroky budeme 
hledat obsah a význam naší “značky” pro akademickou obec 21. století, stejně tak i její 

kvalitní grafické vyjádření.  
(prod. pro rozvoj a vnější vztahy) 

 

 


