Č. j.: UKKTF/326095/2020

Vyřizuje: Matisovská

V Praze dne 3.8.2020

Věc: Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání
Číslo kurzu (dle SIS): 6540
Vztah k akreditovaným programům:1
Program je jedním ze 4 volně na sebe navazujících předmětů, které společně tvoří cyklus výuky:
„Management (nejen) církve a církevních organizací“.
Kurz je realizován mimo rámec akreditovaných programů KTF. (Jedná se o hospodářskou činnost.)
Název:
Název (AJ):
Zaměření programu:
Uskutečňovatel:
Součást:
Způsob výuky programu:
Jazyk, v němž je program uskutečňován:
Charakteristika programu:

Ekonomické řízení a podnikání s péčí řádného
hospodáře jako cesta zodpovědnosti
Program CŽV - zájmový
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Děkanát KTF
Prezenční
čeština
Cílem programu je uvést účastníky do problematiky
ekonomického řízení, správy majetku a podnikání.
Ambicí je objasnit základní účetní a ekonomické pojmy,
základní transakce, orientovat se v účetních výkazech,
provádět a chápat základní analýzy, rozumět jejich
ekonomickému významu a vztahům mezi nimi. Základní
ekonomické a finanční nástroje, produkty, operace,
účetní a daňové souvislosti. Pochopení, sledování a
plánování výnosů a nákladů, příjmů a výdajů, výnosnosti,
návratnosti, efektivity. Hlavní zdroje hospodaření církví.
Druhy a správa majetku. Smysl, možnosti, přínosy a rizika
podnikání. Podnikání v hlavní a vedlejší činnosti,
v duchovní a hospodářské činnosti. Vliv narovnání se
státem na postavení a hospodaření církví.
Program je plodem životních zkušeností z veřejné služby,
politiky, soukromého podnikání, řízení firem a organizací
a z práce pro církev a neziskové organizace
konfrontovaných
se
studiem
bible.
Vychází
z přesvědčení, že

1

Položku „Kurz je realizován v rámci akreditovaných programů KTF“ zvolte v případě, že se kurz obsahově
překrývá s předměty, které se v rámci platných akreditací na KTF vyučují. Kurz CŽV/U3V přitom nemusí být
přesně shodný s některým z předmětů prezenčního studia. Jedná o většinu nabízených kurzů.
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a. Abrahám, Izák, Jákob, Josef, Mojžíš, David nebyli
teoretici a teologové, ale úspěšní vůdci
s manažerskými schopnostmi, praktickou moudrostí
a zdravým selským rozumem;
b. Ježíš nebyl jen Mesiáš, prorok, učitel, moralista, ale
především položil základy organizace prosperující již
2.000 let;
c. manažerské principy obsažené v Písmu jsou
překvapivě moderní a aktuální;
d. moderní organizace (včetně církví) potřebují kromě
nadšenců, vizionářů a odborníků (teologů,
duchovních, kazatelů, učitelů a proroků) i praktické
manažery schopné využívat efektivně dostupné
lidské, finanční a materiální zdroje;
e. (nejen) církve mají trvale hledat způsob, jak využít
potenciál, možnosti a schopnosti těch, kdo jsou
ochotni pracovat na společné vizi a cílech;
f. (nejen) církve musí trvale zhodnocovat hřivny na
všech úrovních a rovinách soukromého prostoru
(kořeny církve), veřejného prostoru (tělo církve) i
mediálního prostoru (tvář církve).
Program povede Ing. Roman Češka, věřící ekonom,
manažer a podnikatel, ekonomický a investiční poradce
a kouč, který své životní zkušenosti získal kromě jiného
coby bývalý náměstek ministra, předseda výkonného
výboru Fondu národního majetku, poslanec a ekonom
pražského arcibiskupství.
Charakteristika programu (AJ):
Profil absolventa:

Profil absolventa (AJ):
Časový a obsahový plán programu:

Program je určen duchovním i laickým pracovníkům
církví a církevních organizací stejně jako libovolným
zájemcům o řídící funkce v soukromém a neziskovém
sektoru, ve veřejné správě, jakož i zájemcům o vlastní
podnikání.
Program zahrnuje 24 h výuky rozčleněných po 3 h do 8
přednášek.
Termíny: 3.12., 10.12., 17.12., 18.2., 25.2., 4.3.,
11.3., 18.3.

Čtvrtek 15:30
Časový a obsahový plán programu (AJ):
Podmínky přijímání zájemců:
Podmínky přijímání zájemců (AJ):
Podmínky účasti na programu:
Podmínky účasti na programu (AJ):
Sponzor2
Podmínky absolvování programu:

Podání přihlášky a složení poplatku.

Zvolte položku.
Jiná: evidovaná účast na alespoň ¾ výuky.

2

Jedná se o případné sponzory, kteří by chtěli podpořit Váš kurz. Konkrétní podobu podpory je nutné projednat
s proděkanem pro trvalou formaci.
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Získaná kvalifikace:
Komentář k získané kvalifikaci:
Garant programu:
Místo konání:
Otevírán v akad. roce:
Zahájení: semestr nebo měsíc:
Datum začátku konání programu:
Délka programu (v semestrech/krátkodobý):
Rozsah: v hodinách celkem
Upřesnění délky programu:
Upřesnění délky programu (AJ):
Dny uskutečňování výuky:
Datum uskutečnění (seznam dat výuky):
Výše úplaty:3
Poplatek za přihlášku:
Upřesnění:
Adresa pro doručení přihlášky:
Pracoviště, kam doručit přihlášku:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Termín podání přihlášky do:4
Komentář k termínu podání přihlášky:
Komentář k termínu podání přihlášky (AJ):
Další informace
Webová stránka:

získání odborných znalostí v oboru managementu
Ing. Roman Češka
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
2020/21
semestr: zimní i letní měsíc: Zvolte položku.
03.12.2020
Krátkodobý
24
3h/týdně
od: čtvrtek do: Zvolte položku.
2400 Kč/rok

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF (26-KTF)
Mgr. Zuzana Matisovská
studijni@ktf.cuni.cz
220181649
19.11.2020

www.ktf.cuni.cz

Vyplnil a za správnost údajů odpovídá: Mgr. Zuzana Matisovská

Datum: 3. srpna 2020
Tomáš Benedikt Mohelník, OP., Th.D.
proděkan pro trvalou formaci

3

Finanční otázky je nutné projednat s proděkanem pro trvalou formaci. Případně nechce položku nevyplněnou
a kurz bude poskytován za běžnou cenu dle zvyklostí KTF.
4
Nejzazší termín podání přihlášky je nejméně 14 dní před začátkem semestru či faktickým začátkem kurzu,
pokud kurz není vázán na semestr.
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