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VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

Cíl 1: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy je vyhledávaným místem pro 
kvalitní uchazeče o studium. 

 

Průběžně 

• Aktivně se účastnit na propagačních akcích, které organizuje Univerzita Karlova. 

• Rozvinout vlastní, cílené úsilí o propagaci fakulty na středních školách a na vyšších 
odborných školách i v prostředí církevních organizací a společenství, které se věnují 
mladým lidem. 

• Intenzivně se nasadit o navýšení počtu uchazečů přijatých do programu teologie, 
zvláště do oboru katolická teologie. 

• Usilovat o výběr kvalitních uchazečů ve všech typech studia. 

• Získávat uchazeče o studium magisterských a doktorských programů mezi nadanými 
studenty a absolventy Univerzity Karlovy i ostatních vysokých škol včetně 
zahraničních. 

 

Zodpovědnost 

proděkanka pro rozvoj (dr. Bravená) 

proděkan pro studium (doc. J. Brož) 

 

2017 

Zhodnotit účast KTF na propagačních akcích 
a vhodnost stávajících propagačních 
materiálů, navrhnout novou strategii 
propagace všech typů studia (dr. Bravená). 

 Průběžně byly zhodnoceny propagační akce 
(zapojenými studenty a pedagogy). 

 Na základě analýzy menšího dotazníkového 
šetření se ukázalo, že akce typu Veletrh 
vysokých škol a Gaudeamus nezískávají 
žádné nové studenty, ale nelze je vyloučit 
z propagace, protože se jich účastní všechny 
fakulty UK. Studenti, kteří vyhledávají 
veletrhy, nejsou ti, kteří hledají humanitní a 
kulturní zaměření.  

 Byl vytvořen nový propagační leták, sady 
desek (map) pro konference a pro 
prezentaci fakulty při zahraničních 
návštěvách a elektronická šablona pro 
fakultní akce. Mezi propagační předměty 
byly zavedeny placky, tašky, tužky.  

 Byla připravena nová strategie propagace 
příjímacího řízení. 

 KTF UK se zúčastnila těchto akcí: Veletrh 
vysokých škol, Gaudeamus, Veletrh 
příležitostí, Den CŽV a Festival absolventů, 
Informační den UK, Festival vědy, Veletrh 
absolvent, Advent na UK, Juniorská 
univerzita. 

Připravit jarní kampaň propagace studijních  Zaslán dopis představeným řádů 
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programů pro další kolo přijímacího řízení 
(dr. P. Brož, dr. Bravená). 

(Konference vyšších řeholních 
představených – mužských i ženských 
řeholí), zaslán dopis všem diecézím (dr. P. 
Brož) 

 Prostřednictvím věstníku ACAP byl rozšířen 
leták o druhém kole příjímacího řízení (dr. 
Bravená). 

 Někteří studenti prezentovali studijní 
programy ve svých farnostech (celkově je o 
tuto činnost mezi studenty malý zájem, dr. 
Bravená). 

 Vytvoření nového propagačního letáku a 
nové strategie webové propagace studia na 
KTF (dr. Bravená). 

 Promýšlení možností tzv. „propagační 
strategie na míru“ s cílem oslovit uchazeče o 
různé typy studia více způsoby (tištěná, 
elektronická média, osobní setkání: dr. 
Bravená). 

 Ve spolupráci s vedením vazební věznice 
Ruzyně propagace studia Teologických nauk 
mezi vězni, následně letos otevřen nový 1. 
ročník studentů (doc. J. Brož). 

Připravit první success stories z řad našich 
absolventů (dr. Bravená). 

 Vytvořeny 2 success stories s bývalými 
absolventy:  

Alice Fornasiero (dějiny umění) pro brožuru UK 
zahrnující propagaci studia v zahraničí.  
Vojtěch Vagai (katolická teologie) – rozhovor pro 
časopis Doxa. 

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

 J. Brož se pravidelně účastnil porad pracovní 
skupiny Arcibiskupství pražského pro 
podporou duchovních povolání (odpovědný 
biskup V. Malý). 

Oslovit zodpovědné osoby za formaci 
kandidátů řeholních institutů s nabídkou 
poskytovat pro ně vzdělání (pokud dosud 
posílají své kandidáty na jiné školy v ČR nebo 
v zahraničí, doc. J. Brož). 

 Dopis děkana řeholním představeným byl 
rozeslán. 

Činnosti nad rámec roku 2017:  Juniorská univerzita –  vstupní přednáškou 
se aktivně zapojil prof. Royt – velký i 
internetový ohlas – spot přednášky uložen 
na Instagramu (dr. Bravená). 

 Celostátní setkání mládeže – propagace 
studia na KTF (dr. Bravená). 

 Spolupráce s ADCM – teologický kurz (dr. P. 
Brož, dr. Bravená).  

 Revidování nové zejména internetové 
strategie propagace předmětů – příprava 
probíhá (dr. Bravená).  
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2018 

 Zapojit se do projektů typu „dětská a juniorská univerzita“ (proděkan pro rozvoj). 

 Analyzovat a revidovat novou strategii propagace studijních programů (proděkan pro 
rozvoj). 

 Analyzovat a navrhnout strategii přispívání do tištěných, internetových 
a audiovizuálních komunikačních prostředků křesťanské mládeže (proděkan pro 
rozvoj). 

 Analyzovat a revidovat podmínky přijímacího řízení (proděkan pro studium). 

 

2019 

 Připravit materiály seznamující uchazeče se studiem teologie, s přehledem vstupních 
základních znalostí a doporučenou literaturou (s možným výhledem do nultého 
přípravného kurzu CŽV, proděkan pro studium). 

 

2020 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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Cíl 2: Katolická teologická fakulta se profiluje jako fakulta spojující vzdělávací 
a vědeckou činnost a poskytující studentům potřebné dovednosti. 

 

Průběžně 

 Usilovat o excelenci studijních programů. 

 Připravit reakreditace stávajících studijních oborů v novém režimu nastoleném 
novelou zákona o vysokých školách a jeho implementací na univerzitě. 

 Dbát na spojení vzdělávání s vědeckou a tvůrčí prací studentů, a to zejména 
v magisterských programech. 

 Dbát o to, aby absolventi studijních programů získávali vedle hlubokého teoretického 
základu i další znalosti a kompetence, které pro ně budou nejen výhodou v profesním 
uplatnění, ale také přínosem pro jejich život. 

 Ve všech studijních programech zvyšovat podíl vysoce kvalifikovaných, zejména 
habilitovaných pedagogů.  

 Podporovat moderní pedagogické přístupy. 

 

Zodpovědnost 

proděkan pro studium (doc. J. Brož) 

proděkanka pro rozvoj (dr. Bravená) 

děkan (dr. P. Brož) a kolegium děkana  

 

2017 

Zhodnotit stávající akreditace a připravit 
podklady pro institucionální akreditaci (dr. P. 
Brož, doc. J. Brož). 

 V rámci agendy UK (kulaté stoly) vyjednávání 
podmínek programů uskutečňovaných na KTF 
UK. 

 Podklady pro institucionální akreditaci byly 
připravovány podle harmonogramu RUK; 
v říjnu 2017 byla žádost o IA podána 
Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké 
školy. 

Začlenit kvalitní studenty do projektu PROGRES, 
a tím podpořit jejich vědeckou činnosti (doc. J. 
Brož). 

 Zapojeno 11 studentů.  
 

Vyzvat 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 (doc. J. Brož). 

 Tento bod se realizoval částečně: 
v součinnosti s vedoucím knihovny a 
katedrami se systematicky doplňuje knižní 
fond o české tituly potřebné ke studiu. Hlubší 
reflexi stávající výuky zařadit jako prioritu do 
příštího roku: využít zprávy o hodnocení UK, 
které proběhlo v roce 2017 a nově zaváděné 
formy evaluace výuky studenty na KTF; dále 
začátkem roku 2018 předložit vedoucím 
kateder dotazník pro reflexi kvality výuky.  

Zahájit diskusi o habilitačních řízeních ve všech 
oborech na fakultě. Naplánovat habilitační řízení 

 Přehled záměru habilitací (poklady v SISu pro 
IA). 
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současných odborných asistentů v oborech: 
teologie, dějiny umění a historie (patrologie) (dr. 
P. Brož). 

Zjistit možnosti tvorby programu doplňujícího 
pedagogického studia, jehož absolvováním by se 
zvýšily možnosti uplatnění absolventů na trhu 
práce (dr. P. Brož, dr. Bravená).  

 Zjištění možností a tvorba know-how pro 
pedagogický profil oborů na KTF UK.  

 V roce 2017 vedení UK implementovalo 
novelu Zákona o VŠ, která změnila strukturu 
studijních plánů a možnosti kombinovaných 
plánů (dvouoborovost): v roce 2018 
vypracovat možnosti takového studia.  

Činnosti nad rámec roku 2017:  Doktorandská konference: „Obsah – Forma“ 
(doc. Zlatohlávek). 

 Doktorandské badatelské kolokvium (doc. 
Sládek). 

 Literární seminář středověké literatury a 
literární seminář novověké literatury (dr. M. 
Sládek) – spojení studia literatury a aktivního 
provedení dramatu. 

 

2018 

 Upravit sylaby kurzů – formulovat výstupní znalosti a dovednosti (proděkan pro 
studium). 

 Zmapovat vědeckou a tvůrčí práci studentů (proděkan pro studium). 

  

2019 

 Zajistit přehled moderních pedagogických přístupů, které jsou relevantní pro dějiny a 
teologii. Analyzovat možnosti a nutné zázemí výuky s použitím těchto moderních 
přístupů. Navrhnout nabídku vzdělávání v nových metodách podle finančních 
možností fakulty (proděkan pro studium). 

 

2020 

 Podle předchozího průzkumu nabídnout vzdělávání pedagogů v moderních 
pedagogických přístupech (proděkan pro studium).  

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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Cíl 3: Katolická teologická fakulta je instituce s podstatnou mírou internacionalizace. 

 

Průběžně 

 Rozšířit stabilní nabídku předmětů vyučovaných v angličtině a italštině. 

 Vytvořit nabídku studijních programů (zvláště doktorských) v cizích jazycích. 

 Zaměřit se na cílené získávání zahraničních akademických pracovníků a podporu 
jejich dlouhodobého působení na fakultě. 

 Podporovat mobilitu v rámci programu Erasmus+, Fondu mobility Univerzity 
Karlovy, výzkumných projektů, ale i dalších forem; zaměřit se na její kvalitativní 
stránku. 

 Vytvářet a prohlubovat strategická partnerství s prestižními univerzitami 
ve vzdělávací činnosti. 

 Rozvinout vlastní, cílené úsilí o propagaci fakulty v zahraničí a připojit se 
k iniciativám Univerzity Karlovy v této oblasti. 

 Dosáhnout smluvně formalizované spolupráce fakulty s papežskými univerzitami 
a dalšími papežskými univerzitními institucemi. 

 

Zodpovědnost 

proděkan pro vnější a zahraniční vztahy (doc. Zlatohlávek) 

vedoucí kateder (předměty v cizích jazycích, internacionalizace) 

proděkanka pro rozvoj (dr. Bravená) - PR 

 

2017  

Pokusit se formalizovat spolupráci s Pontificia 
Università Lateranense (dr. P. Brož). 

 Plánovaná schůzka s rektorem PUL se 
nerealizovala. P. Brož bude na jaře 2018 
v Římě a dojedná možnosti spolupráce. 

Memorandum o spolupráci s KU Leuven (dr. P. 
Brož, dr. Kočí). 

 Na základě zájmu UK o spolupráci s KU 
Leuven (výjezd zástupců RUK v r. 2016), 
iniciování kontaktů s teologickou 
fakultou KU Leuven, následná návštěva 
prof. Leemanse na KTF UK (březen 2017) 
a podepsání memoranda o spolupráci.  

Inventář perspektivních zahraničních kontaktů 
fakulty i jednotlivých kateder a center s ohledem 
na univerzity, kde se přednáší především 
v anglickém jazyce (doc. Zlatohlávek). 

 Na těchto univerzitách proběhlo jednání 
děkana a proděkana pro zahraniční 
vztahy ve věci možné spolupráce: Lovaň 
(Katholieke Universiteit Leuven), 
Rotterdam (Erasmus University 
Rotterdam), Amsterdam (Universiteit 
van Amsterdam), Leiden (Universiteit 
Leiden), Bergamo (Università degli Studi 
di Bergamo), Aarhus (Aarhus University). 

Zahájit jednání s takovými univerzitami, kde je 
perspektiva podání společné přihlášky 
k některému významnému mezinárodnímu 

 Zahájeno jednání s Università degli Studi 
di Perugia. 
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projektu (doc. Zlatohlávek). 

Příprava 
a nabídka 
jednotlivých 
předmětů 
v angličtině 
a italštině tak, aby 
byl podíl kateder 
vyrovnaný a suma 
předmětů tvořila 
modul přitažlivý 
pro zahraniční 
studenty (doc. 
Zlatohlávek). 

 Nabídka předmětů v cizích jazycích: 
KVAR136  Theology and Media Theory 
KVAR135   Christianity and Contemporary Culture 
KSTE198    Theology, Philosophy and Media Theory 
KSTE190    Liberation Theology 
KSTE189    Seminar in Fundamental Theology 
KSTE188    Ecclesiology 
KDKU294  Baroque art in the Lands of the Bohemian Crowvn 
KDKU295  16th century in the Czech lands: reception of  Italian models 
KDKU296  Walk through the Bohemian artistic centre. From 15th till  
                   18th century  
KHIS145    Politische, kulturelle und kirchliche Geschichte der  
                   österreichischen,  Länder von der karolingischen plaga                        
                   orientalis bis zur 2. Republik 1  
KHIS146    Politische, kulturelle und kirchliche Geschichte der  
                   österreichischen, Länder von der karolingischen plaga                  
                   orientalis bis zur 2. Republik 2 
 

 Individuální výuka pedagogů v anglickém, německém a italském 
jazyce. 

 Summer school:  
Catholic Social Teaching (dr. Mašek), běží 3. semestr 
Fundamentals of theological ethics, Theological ethics (doc. Ovečka) 
 
Je žádoucí pokračovat v tomto trendu vypisování nových cizojazyčných 
předmětů. 

Rozvoj jazykových kompetencí všech kategorií 
zaměstnanců. Provést revizi, které jazyky se 
vyučují a pro koho. Výuka a zdokonalování 
jazyků by měly mít odraz ve výuce v daných 
jazycích (doc. Zlatohlávek). 

 Vyučuje se angličtina, italština, 
francouzština, ruština pro vyučující, 
vědecké pracovníky a administrativní 
pracovníky (jména viz projekt IP 5 a 6) 

Zlepšování podmínek pro přijímání a studium 
zahraničních studentů i pracovníků v oblasti 
výuky i infrastruktury. Konkretizovat podklady 
pro akreditace předmětů vyučovaných 
v angličtině (doc. Zlatohlávek). 

 V oboru Katolická teologie v doktorském 
studijním programu Teologie byla 
akreditována jedna verze v italském 
jazyce. Připravuje se nová akreditace 
oboru Dějiny křesťanského umění 
v doktorském studijním programu 
Obecná teorie a dějiny umění a kultury, 
kde by měla jedna verze být vyučována 
v anglickém jazyce. 

 Od října 2017 se na fakultě řeší dílčí 
projekt Zkvalitnění pregraduální výuky 
orientované pro potřebu trhu práce v 
rámci OP VVV, kde řešitelé připravují 
zavedení tří nových předmětů 
pregraduálního studia, které budou 
vyučovány v angličtině, a sice základy 
muzejnictví s praxí zaměřenou na 
kurátora, Základy sběratelství ve státní i 
soukromé sféře, obchod s uměním a 
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znalectví a Znalectví a obchod 
s uměleckými díly. 

 Nízká stipendia v doktorských 
programech většinou odradí zájemce o 
studium v Praze! 

Motivace studentů i pedagogů k zahraniční 
mobilitě. Informovat studenty průběžně o 
možnostech zahraničních pobytů, zvláště 
Erasmus, Fond mobility atd. (doc. Zlatohlávek). 

 Vnitrofakultní výběrové řízení Erasmus 
+: Pravidelně (2x ročně) jsou pořádána 
výběrová řízení na zahraniční pobyty 
prostřednictvím Erasmus+ a Fond 
mobility, do nichž se přihlašují uchazeči 
z řad pedagogů, administrativy a 
studentů. Vybraní uchazeči odjíždějí na 
zahraniční pobyty na univerzity, se 
kterými máme uzavřeny bilaterální 
smlouvy. Využívají se také výměnou 
formou smlouvy z jiných fakult UK. 

Strategie propagace studia v zahraničí a 
anglických předmětů (dr. Bravená). 

 Brožura UK – propagace fakult na 
zahraničních veletrzích. 

 Vytvořeny prezentační mapy pro 
prezentaci fakulty při osobních 
návštěvách akademiků v zahraničí.  

 Členové vedení fakulty (děkan) i vědečtí 
pracovníci (Kočí, Štěch) se účastnili 
celofakultního výjezdu do Belgie a 
Anglie. Pedagogové se účastní aktivně i 
pasivně mezinárodních konferencí, kde 
prezentují KTF UK (Kuthan, Peroutková – 
Drážďany). Proděkan pro zahraničí 
jednal na univerzitách v Lovani 
(Katholieke Universiteit Leuven), 
v Rotterdamu (Erasmus University 
Rotterdam), v Amsterdamu (Universiteit 
van Amsterdam), v Leidenu (Universiteit 
Leiden), v Perugii (Università degli Studi 
di Perugia), v Bergamu (Università degli 
Studi di Bergamo), ve Florencii 
(Università degli Studi di Firenze), 
v Neapoli (Università degli Studi di 
Napoli di Federico II.) a ve Vídni 
(Universität Wien). Děkan jednal na 
univerzitě v Římě (Sapienza – Università 
di Roma). 

Konkretizovat cizojazyčné PR aktivity propagující 
studium na fakultě, zvláště dějin umění a dějin 
evropské kultury, a seznamující s výsledky jejího 
působení (web, propagační ročenka založená mj. 
na výběru vhodných textů ze zpravodaje 
Doxa)(doc. Zlatohlávek, dr. Bravená). 

 Proběhla úprava anglické verze webu. 
V dohledné době se další úpravy 
neplánují vzhledem ke kapacitě 
administrativních pracovníků. 

Konference k exhortaci Amoris laetitia – fakultní 
včetně příspěvků externích odborníků (doc. 
Opatrný). 

 Vzhledem k žádosti ČBK o zpracovávání 
problematiky aplikace konstituce Amoris 
laetitia v naší zemi, která byla 
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adresována teologům z několika fakult 
včetně KTF, upustili jsme od konference 
a celý rok průběžně pracovali na 
sledování a vyhodnocování informací ze 
světa vzhledem k aplikaci v naší zemi. 
Výsledky jsou průběžně předávány ČBK.  
Na úkolu se z naší fakulty podíleli 
prof. Hrdina a doc. Opatrný. 

Teologické konference (dr. Mohelník, dr. Nosek).  Plánovaná konference se neuskutečnila, 
z důvodu krátkého období na oslovení 
zahraničních hostů. Je přesunuta na rok 
2018. 

Příprava akreditace anglického programu (dr. 
Kočí). 

 Ve věci přípravy akreditace anglického 
programu proběhlo v roce 2017 několik 
schůzek ve formátu dr. Kočí, doc. Noble, 
dr. Roskovec (ETF), jelikož se v přípravě 
akreditace počítá se spoluprací mezi KTF 
a ETF. Po úvodních schůzkách se ovšem 
práce pozastavily, jelikož ani jedna ze 
zmíněných fakult není v současné době 
ochotná investovat výraznější 
prostředky do vytvoření potřebné 
mezinárodní infrastruktury, která musí 
akademickou část přípravy akreditace od 
počátku doprovázet. Časově náročná 
příprava a otevření anglického programu 
je bezpředmětné, pokud se nebude od 
počátku pracovat rovněž na zřízení 
zázemí pro potenciální studenty a PR 
aktivity, které by vedly k získání 
zahraničních studentů. Prozatím 
pokračuje spolupráce s ETF (pod záštitou 
prof. I. Noble) na již existujícím (českém) 
programu, u něhož by bylo možné 
vytvořit jeho anglickou mutaci. Pokud 
ovšem nedojde k posunu ohledně 
investic do vytvoření odpovídající 
infrastruktury pro mezinárodní program, 
nelze ani od tohoto projektu očekávat 
výraznější úspěch v podobě 
sebeudržitelného mezinárodního 
programu. 

Činnosti nad rámec roku 2017:  Navázána spolupráce s prof. Helen 
Alford z Papežské univerzity sv. Tomáše 
(Angelicum), účast dr. Maška na 
projektu mapujícího výuku sociální etiky 
ve Střední a Východní Evropě. 

 Navázání kontaktů s prof. Johanem 
Verstraetenem z KU Leuven a jednání o 
možnosti výukové stáže a projektové 
konzultace v rámci Erasmus+, sociální 
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etika (dr. V. Mašek). 

 Udržování strategického partnerství 
s Prešovskou univerzitou na Slovensku a 
Univerzitou Jana Pavla II. v Krakově 
v Polsku (doc. Sládek). 

 Spolupráce s Erfurtem v Německu: v 
pořadí již 4. kolokvium v roce 2017 (dr. 
Štica). 

 Sepsána dohoda o vzájemné spolupráci 
mezi KTF UK a Pontifical Faculty of 
Theology in Warsaw – Collegium 
Joanneum (doc. J. Brož). 

 Navázání kontaktu a spolupráce 
ERASMUS s Katolickou universitou 
v Porto (doc. J. Brož). 

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

 

2018  

 Pokračovat v jednání s univerzitami, kde se vyučuje především anglicky (proděkan 
pro vnější a zahraniční vztahy). 

 Pokračovat v jednání s univerzitami o společném mezinárodním projektu (proděkan 
pro vnější a zahraniční vztahy). 

 Mezinárodní konference ve spolupráci Katedry pastorálních oborů a právních věd 
KTF UK a Child Theology Network (dr. Bravená). 

 Příprava akreditace anglického programu (dr. Kočí). 

 

2019 

 Pokračovat v jednání s univerzitami, kde se vyučuje především anglicky (proděkan 
pro vnější a zahraniční vztahy). 

 Pokračovat v jednání s univerzitami o společném mezinárodním projektu (proděkan 
pro vnější a zahraniční vztahy). 

 

2020 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.    
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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. 

Celoživotní vzdělávání 

Průběžně 

 Rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku programů celoživotního vzdělávání a vhodným 
způsobem je propojovat s moduly studijních programů, včetně programů 
připravujících budoucí uchazeče. 

 Klást důraz na širší nabídku a zkvalitňování profesního vzdělávání, posilovat takové 
programy ve všech profilových oblastech včetně vzdělávání ve státní a veřejné službě. 

 Rozvíjet univerzitu třetího věku jako službu veřejnosti, která nabízí osobní rozvoj, 
pomoc při orientaci a seberealizaci v rychle se měnící společnosti (doc. Opatrný, dr. 
Szabo). 

 Rozvinout vlastní, cílené úsilí o propagaci celoživotního vzdělávání a připojit se 
k iniciativám Univerzity Karlovy v této oblasti. 

 

Zodpovědnost 

děkan (dr. P. Brož) 

proděkanka pro rozvoj (dr. Bravená) 

proděkan pro studium (doc. J. Brož) 

vedoucí kateder (CŽV) 

CŽV kněží, církevních pracovníků (doc. Dřímal, dr. Zimmermannová) 

U3V (doc. Opatrný /dr. Szabo) 

 

2017 
 
Vytvořit propagaci kurzů CŽV a U3V (dr. P. Brož, 
doc. J. Brož, dr. Bravená).  

 V roce 2016/2017 běželo (52 předmětů, 
zájmové kurzy) a U3V (1 program); 

 V roce 2017/2018 je otevřeno 54 zájmových 
kurzů CŽV a 5 kurzů U3V (1 na KTF, 4 se 
realizují ve spolupráci s Podřipským 
muzeem v Roudnici n. L.) 

 
Propagace CŽV: 

 Vytvořena nová brožura o kurzech CŽV na 
KTF UK, propagovány na akcích UK Den CŽV 
a festival absolventů. 

 Na základě analýzy propagace CŽV 
vyplynulo, že pedagogové dodávají 
informace pozdě – pro cílenou propagaci 
musí být informace k dispozici dříve – 
navrhujeme stanovit závazné datum pro 
zimní i letní semestr. V SIS je databáze CŽV 
otevřena pro následující akad. rok alespoň 
s ročním předstihem. Je tedy možno 
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plánovat kurzy hodně dopředu.  
 

Propagace U3V:  

 Garantem se v roce 2017 stal po doc. A. 
Opatrném dr. M. Szabo.  

 Pro akademický rok 2017/2018 byl vytvořen 
nový přednáškový program, nazvaný 
„Základy katolické teologie“. Výsledkem je 
zvýšený zájem o tuto formu vzdělávání, 
takže aktuálně je přihlášených zájemců cca 
o 50 osob více než v předchozím 
akademickém roce (přihlášeno 159 
posluchačů, dr. Szabo). Přednášky se konají 
v pronajatém sále Pastoračního střediska 
(kvůli kapacitě) a v rámci nich představí 
seniorům základy svých teologických oborů 
12 pedagogů KTF UK.  

 Byla změněna propagační strategie: 
vytvořen samostatný leták, který byl 
rozšířen přes věstník ACAP. 

Příprava a nabídka profesního programu CŽV pro 
kněze, pastorační asistenty, učitele náboženství, 
učitele společenskovědních předmětů, katechety, 
aktivní laiky v pastoraci: 1) CŽV pro kněze a 
pastorační pracovníky: Didaktické modely 
katecheze a jejich místo v katechetických 
programech (dr. Zimmermannová); 2) CŽV pro 
pastorační pracovníky i veřejnost (rodiče) – 
katechetické programy pro uvádění dětí 
předškolního věku do života z víry (KDP) 
(dr. Zimmermannová) 

 Příprava profesního programu CŽV pro 
kněze a pastorační pracovníky (didaktické 
modely katecheze a jejich místo 
v katechetických programech) je 
dokončena. Kurz nicméně nebyl v roce 2017 
nabízen v důsledku dosud nezdařených 
pokusů o spolupráci na realizaci tohoto CŽV 
jako celku s příslušnými partnery 
z jednotlivých diecézí (doc. Dřímal). 

 Realizace druhého profesního programu 
CŽV (uvádění dětí předškolního věku do 
života z víry prostřednictvím konceptu 
Katecheze Dobrého pastýře) byla zahájena 
úspěšně v listopadu 2017 (první turnus s 23 
účastníky). Další budou pokračovat v roce 
2018 (doc. Dřímal). 

Činnosti nad rámec roku 2017: Spolupráce s VOŠ Sv. Jan pod Skalou:  

 První jednání o společném studijním 
programu mezi VOŠ, KTF a PedF UK 

 Vznikla dvě DVPP akreditována MŠMT: 
Hlavní církevní svátky – Vánoce, Velikonoce 
(dr. Zimmermannová) a rozvíjení přesahu u 
dětí (dr. Bravená), realizace proběhne v 
roce 2018. 

 Byla projednána možnost stáží studentů KTF 
UK v oblasti volnočasové pedagogiky 
(příměstské tábory). 

 Expertní poradenská činnost a členství ve 
Školní radě VOŠ (dr. Bravená). 

  
2018  
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 Rozšíření nabídky programů univerzity třetího věku v oblasti křesťanského umění 

a kultury (doc. J. Brož). 
 Analyzovat a zkvalitnit propagaci kurzů CŽV (dr. Bravená). 
 Zjistit zájem o kurz CŽV týkající se znalostí biblických knih (doc. J. Brož). 
 Příprava a nabídka profesního programu CŽV pro kněze, pastorační asistenty, učitele 

náboženství, učitele společenskovědních předmětů, katechety, aktivní laiky 
v pastoraci: 1) CŽV pro kněze a pastorační pracovníky: Křesťanská iniciace ve 
farnosti – Katechumenát s dospělými (obsah a metoda: dr. Zimmermannová); 2) CŽV 
pro učitele náboženství ve školách a lektory evangelizačních programů: Výuka 
průřezových témat inspirovaná křesťanstvím (dr. Zimmermannová). 

 

2019 

 Příprava a nabídka profesního programu CŽV pro kněze, pastorační asistenty, učitele 
náboženství, učitele společenskovědních předmětů, katechety, aktivní laiky 
v pastoraci: CŽV pro kněze a pastorační pracovníky: Křesťanská iniciace ve farnosti – 
přípravy dětí k iniciačním svátostem (obsah a metoda: dr. Zimmermannová); CŽV pro 
kněze a pastorační pracovníky: Křesťanská iniciace ve farnosti – přípravy ke slavení 
svátosti biřmování (obsah a metoda: dr. Zimmermannová). 

 

2020 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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Cíl 5: Katolická teologická fakulta je místo, kde jsou pro vzdělávání využívány 
moderní metody a technologie. 

 

Průběžně 

 Podporovat rozšiřování moderních technologií ve vzdělávání. 

 Podporovat vznik otevřených výukových materiálů. 

 Rozvíjet provoz e-learningových a databázových prostředků. 

 Dbát na garanci kvality při používání distančních prvků výuky a otevřených 
výukových materiálů.  

 

Zodpovědnost 

proděkan pro studium (doc. J. Brož) 

 

2017 

Kvantitativní hodnocení kurzů 
v aplikaci Moodle a strategie dalšího 
rozvoje (doc. J. Brož). 

 Studijní materiály v Moodle jsou přístupny na dvou 
místech: a) na portálu UK 
(https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=20) – 
celkem 5 kurzů, a b) na portálu KTF 
(http://dl.ktf.cuni.cz/course/index.php) – celkem 57 
kurzů, z toho 13 pro Aplikovanou etiku, 43 pro KTF 
obecně (kurzy pro denní a kombinované studium 
teologie) a 1 pro „konvikt“ (Latina). Moodle je až na 
drobné výjimky využíván pro teologické předměty. 
Uměnovědné a historické předměty chybí. Dále je 
patrné, že některé položky jsou založeny jen „pro 
forma“, ale jsou buď zcela prázdné, nebo zpracované 
nedostatečně.  

Strategie dalšího rozvoje v roce 2018 na základě zjištěných 
skutečností: 

a) Sjednotit přístup ke kurzům v Moodle (dvojkolejnost na 
univerzitním a fakultním portálu není praktická). 

b) Vyzvat katedry, aby zajistily doplňování studijních 
materiálů tam, kde jsou absentní nebo nedostatečné, a 
zkvalitnit stávající (studijní materiály na fakultních a 
univerzitních zdrojích musejí být garancí odborné 
spolehlivosti a kvality). 

c) Jednat s fakultní správou Moodle o přehlednějším 
uspořádání (podle stud. programů, podle kateder). 

2018 

 Kvalitativní hodnocení kurzů v aplikaci Moodle a strategie dalšího rozvoje (proděkan 
pro studium). 

2019 

 Analyzovat další možnosti moderních metod a technologií (proděkan pro studium). 

2020 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   

https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=20
http://dl.ktf.cuni.cz/course/index.php
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Cíl 6: Na Katolické teologické fakultě existuje spolehlivý systém zabezpečení 
a hodnocení kvality vzdělávací činnosti. 

 

Průběžně 

 Rozšiřovat a zkvalitňovat hodnocení výuky studenty a absolventy. 

 Zapojit se do snahy nastavit standardy a prvky vnitřního akreditačního procesu na 
Univerzitě Karlově, zjednodušit a zefektivnit akreditační proces s maximálním 
využitím elektronizace. 

 Dbát na to, aby mechanismy hodnocení a evaluací byly efektivní a nebyly nadbytečně 
zatěžující. 

 

Zodpovědnost 

proděkan pro studium (doc. J. Brož) 

 2017 

V LS 2016/2017 byla zavedena nová aplikace pro 
studentské hodnocení výuky z důvodu 
zjednodušení systému otázek a navýšení počtu 
účastníků hodnocení. Je třeba dosáhnout 
účinnější propagace. Současně bude vytvořen 
vnitřní předpis (na úrovni Opatření děkana) o 
hodnocení výuky. Záměrem je také větší otevření 
výsledků ankety pro veřejnost (doc. J. Brož). 

 Nová aplikace pro studentské hodnocení 
výuky, vyvinutá na FF UK a v současnosti 
používaná několika fakultami UK, bude 
zavedena pro hodnocení 2. semestru 
2017/2018. Zpoždění bylo způsobeno 
personálními změnami ve správě IT a 
v současném procesu vývoje aplikace.  

 Bylo vydáno OD č. 6/2017 Příprava, 
organizace a zveřejnění výsledků hodnocení 
výuky studenty KTF UK, které mimo jiné 
zavádí pracovní skupinu pro hodnocení 
výuky studenty. 

 Pracovní skupina bude odpovědná mj. za 
přípravu, tedy i obsah ankety a za její 
propagaci a bude se podílet na vyhodnocení 
ankety.  

 Řád pro hodnocení vzdělávací činnosti 
studenty a absolventy UK i OD 6/2017 
upravují zveřejňování výsledků studentské 
ankety.  

V součinnosti s RUK se zavádí závěrečné 
hodnocení studentských prací nezávislými 
hodnotiteli (pilotní projekt). V souvislosti s tím 
budou vypracovány pokyny k lepšímu 
strukturování studentských prací (především 
v úvodu a v závěru), dále pak nové pokyny pro 
školitele a oponenty (doc. J. Brož).   

 Pokyny k lepšímu strukturování 
studentských prací byly včleněny do 
materiálu „Pravidla formální úpravy 
akademických písemných prací“. 

 Pokyny pro školitele a oponenty jsou ve 
stavu rozpracování, mohou být finalizovány 
v roce 2018. 

 Prof. Z. Beneš pracuje za KTF v pracovní 
komisi UK pro závěrečné hodnocení 
studentských prací nezávislými hodnotiteli. 

 V součinnosti s vedením UK se KTF připojí 
k využívání systému TURNITIN 
(antiplagiátorský program).  
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2018 

 Analýza zjednodušeného hodnocení výuky (proděkan pro studium). 

  

2019 

 Zavedení hodnocení kvality CŽV a U3V (proděkan pro studium). 

 

2020 

 Analýza hodnocení kvality CŽV a U3V (proděkan pro studium). 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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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. 

 

Průběžně 

 Získávat kvalitní absolventy z jiných vysokých škol, včetně zahraničních, pro 
doktorské studium. 

 Sestavovat studijní plány doktorského studia tak, aby vedly k intenzivní vědecké nebo 
tvůrčí činnosti doktorandů a jejich zapojení do grantových a dalších projektů pod 
vedením školitele. 

 Rozvíjet mezinárodní výměny s důrazem na kvalitní vědeckou spolupráci, podporovat 
zapojování doktorandů do projektů řešených ve spolupráci se zahraničními partnery 
a grantů se zkušenými odborníky. 

 Podporovat internacionalizaci doktorského studia. 

 Uvážit zavedení doktorských studijních programů formou cotutelle, joint a double 
degree. 

 Podporovat absolventy doktorského studia formou post-doc a spoluprací na vědecké 
činnosti fakulty. 

 Podávání žádostí o akreditace doktorských studijních programů v cizích jazycích 
(doc. Zlatohlávek). 

 

 

Zodpovědnost 

proděkan pro vědu (doc. Zlatohlávek)  

proděkan pro vnější a zahraniční vztahy (doc. Zlatohlávek) 

 

 

2017 

Oslovit čtyři adepty pro doktorské studium teologie 
(dr. P. Brož).  

 P. Brož oslovil pět adeptů pro Ph.D. 
studium teologie. Zájem projevili dva 
studenti ze zahraničí: ze Švédska 
(školitel: doc. J. Brož) a z Egypta 
(školitelka: dr. Mikulicová).   

Stanovení standardů práce školitele s doktorandy 
(doc. Zlatohlávek). 

 Byly stanoveny. 

Mezinárodní interdisciplinární doktorandská 
konference. (doc. Zlatohlávek). 

 V březnu 2017 proběhla mezinárodní 
doktorandská konference Obsah – 
Forma. 

Rozšiřování nástrojů pro informování uchazečů o 
nabídce doktorských studijních programů na fakultě. 
(doc. Zlatohlávek). 

 Jedním z nástrojů je pravidelná 
mezinárodní doktorandská konference, 
aktualizace webu, osobní rozhovory na 
jiných univerzitách v ČR a v zahraničí, 
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rozesílání a rozdávání sborníků 
z doktorandské konference. 

Stanovení pravidelné jednoroční evaluace 
doktorského studia formou prezentace postupu 
práce na disertaci před mezinárodní komisí. (doc. 
Zlatohlávek) 

 Oborové rady doktorských studijních 
programů Teologie a Obecná teorie a 
dějiny umění a kultury stanovily, že 
studenti hodnoceni písmenem B mají 
povinnost splnit neuzavřené položky ISP 
během zimního semestru následujícího 
akademického roku. Dále doporučily, 
aby jednotliví školitelé prováděli 
jednoroční evaluaci doktorského studia i 
za účasti zahraničních odborníků. 

Instruovat studenty doktorských programů jak získat 
granty (zvláště GAUK: doc. Zlatohlávek). 

 25. 10. 2017 proběhl seminář pro 
doktorandy, jehož tématem bylo 
Podávání grantů, projekty GA UK. 
Doktorandi prvních ročníků byli zvlášť 
instruování o podávání grantu GA UK. 

Instruovat studenty doktorských programů o 
možnostech zahraničních pobytů (doc. Zlatohlávek). 

 1. 11. 2017 proběhl seminář pro 
doktorandy (ale i magistry), jehož 
tématem byly možnosti zahraničního 
studia a formy financování zahraničních 
pobytů. 

 

2018  

 Stanovení pravidelné semestrální evaluace doktorského studia formou prezentace 
postupu práce na disertaci před mezinárodní komisí (proděkan pro vědu). 

 Zapojovat intenzivněji studenty doktorského studia do odborné práce na fakultě, do 
odborných projektů školitelů, do výuky, do mezinárodních projektů (proděkan pro 
vědu). 

 

2019 

 Zapojovat intenzivněji studenty doktorského studia do odborné práce na fakultě, do 
odborných projektů školitelů, do výuky, do mezinárodních projektů (proděkan pro 
vědu). 

 

 

2020 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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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. 

 

Průběžně 

 Identifikovat strategické partnery v České republice, v Evropě i jinde ve světě 
a posilovat spolupráci s nimi. 

 Dosáhnout vyšší míry internacionalizace vědecké činnosti fakulty jako celku i jejích 
jednotlivých pracovníků. 

 Zavádět vnitřní systém hodnocení kvality vědecké a tvůrčí práce jednotlivých oborů, 
který při zohlednění specifik hodnocených oborů umožní identifikaci jejich silných 
a slabých stránek a dále zkvalitní strategické řízení této oblasti. 

 Zabezpečit odborná periodika spojená s fakultou. 

 

Zodpovědnost 

proděkan pro vědu (doc. Zlatohlávek)  

proděkan pro vnější a zahraniční vztahy (doc. Zlatohlávek) 

proděkan pro studium (doc. J. Brož, hodnocení kvality programů) 

šéfredaktoři odborných periodik 

 

 

2017  

Rámcové zhodnocení AUC Theologica, Studia 
theologica (naše zapojení), fakultního 
zpravodaje Doxa (dr. P. Brož). 

 Všechna fakultní periodika byla vydána 
s plánovanou frekvencí i v odpovídající kvalitě.   

Vyhodnocení činnosti center (dr. P. Brož).  Centra předložila bilanční zprávu – viz příloha. 

Stanovení komise pro konference a 
vyhotovení harmonogramu pro pořádání 
konferencí (kolegium děkana). 

 Ve stavu rozpracování.  

Analýza dodržování harmonogramu vědecké 
práce (projektů), jejich čerpání (dr. P. Brož). 

 Bylo analyzováno dodržování harmonogramu 
čerpání finančních prostředků grantů (Mgr. 
Loubová).   

Vyhodnocení dosavadních programů podpory 
vědecké a tvůrčí činnosti (PRVOUK, UNCE) 
(doc. Zlatohlávek). 

UNCE: Transcendence a její interpretace v teologii a 
umění 

Rok 2017 byl posledním rokem projektu UNCE, 
jenž začal v roce 2012. Tým se stabilně skládal 
z 5 seniorů (počet ani obsazení se neměnily)a 
11 juniorů (složení juniorů se měnilo v průběhu 
především vzhledem podmínkám zadání, tj. k 
letům od dokončení doktorského studia). 
Vzhledem ke dvěma oblastem odborného 
zájmu, tj. interpretaci zjevení a duchovnímu 
profilu doby Karla IV., se tým skládal ze dvou 
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dílčích týmů. Hlavním výstupem týmu 
zabývajícího se interpretací zjevení byla 
publikace Myšlení o transcendenci (2013) a 
v roce 2017 do nakladatelství Karolinum 
odevzdaný rukopis Seaking God’s Face (vyjde 
v letošním roce). V obou případech jde o 
kolektivní monografii, na níž se podílel celý dílčí 
tým. Publikace je plánována i v české verzi, 
nejspíš pro r. 2019. Hlavním výstupem týmu 
zabývajícím se Karlem IV. a jeho dobou byla 
především rozsáhlá monografie Karel IV. 
Duchovní svět, fundace, stavby a jejich 
umělecké vybavení (2016), jejíž autoři prof. 
Kuthan a prof. Royt byli odměněni i cenou 
Ministerstva školství a mládeže ČR. Vedle 
těchto nejdůležitějších publikačních výstupů 
senioři i junioři průběžně publikovali výsledky 
svého bádání, účastnili se konferencí a další 
akademické práce.   
Projekt byl 2x průběžně externě hodnocen na 
úrovni Karlovy univerzity; v prvním hodnocení 
po 2 letech dosáhl celý tým hodnocení B, 
v druhém hodnocení po 3 letech (2014-16) byl 
celkově hodnocen A-, což je hodnocení v rámci 
celouniverzitním velmi dobré, jehož (či čistého 
A) dosáhlo jen několik málo týmů.  
V návaznosti na náš projekt byla v r. 2017 
podána nová, úspěšná žádost o UNCi, kde však 
hlavním řešitelem je prof. Ivana Noble z ETF, a 
část členů původního týmu z naší fakulty se 
účastní tohoto nového projektu UNCE, který 
začíná v letošním roce. Jeho tématem je 
teologická antropologie v ekumenické 
perspektivě. 

 PRVOUK – viz níže. 

Informovat o projektu PROGRES (doc. 
Zlatohlávek). Realizace projektu PROGRES (dr. 
P. Brož, doc. J. Brož). 

 PROGRES v prvním roce navázal na předchozí 
PRVOUK s tím, že bylo přijato a úspěšně je 
řešeno 26 interních fakultních projektů, do 
nichž jsou částečně zapojeni také studenti. 
Vedle podpory provozu fakulty a financování 
uvedených projektů se z prostředků PROGRESu 
systematickým způsobem doplňuje a rozvíjí 
knižní fond fakultní knihovny. Z hlediska 
ideového směřování je souhlasný záměr všech 
3 zúčastněných teologických fakult hledat 
společné téma, které by mohlo být vnitřním 
pojítkem projektu i teologického bádání na 
těchto fakultách. Na příští rok bylo na pracovní 
schůzce koordinátorů navrženo historicko-
teologické téma „sekulární křesťanství“.  
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Realizace projektu IP (dr. Bravená).  V rámci institucionálního plánu bylo realizováno 
6 aktivit: podpora krátkodobých badatelských 
pobytů, vědeckých výstupů, mezinárodní 
odborné česko-slovenské kolokvium na téma: 
Spiritualita ženy (doc. Sládek) a doktorandské 
badatelské kolokvium studentů tří teologických 
fakult v ČR a studentů z PedF UMB v Banské 
Bystrici a FF UKF v Nitře (doc. Sládek, dr. 
Bravená), doktorandská konference dějin 
umění a zvyšování jazykových kompetencí 
zaměstnanců (doc. Zlatohlávek). 

Vzhledem k propojení projektové databáze 
GAP UK s aplikací OBD i z důvodu vlivu na 
financování, je nutné doplnit do aplikace GAP 
všechny projekty KTF UK od roku 2010 (dr. 
Bravená). 

 Databáze byla zcela doplněna a zapojena do 
administrativního fungování fakulty. 

Informovat o dalších mimouniverzitních 
projektech (doc. Zlatohlávek). 

 GAČR – podáno 7 projektů (1 úspěšný GAČR 
řešitele dr. Vopřady). 

 NAKI – podány 2 projekty (žádný nebyl 
úspěšný). 

Informovat o mezinárodních projektech (doc. 
Zlatohlávek). 

 Proběhla informační schůzka. 
 

Stanovení nových pravidel pro program UNCE 
(dr. P. Brož, doc. Zlatohlávek). 

 Byl podán jeden projekt UNCE za KTF UK, který 
nebyl přijat k financování (doc. Zlatohlávek). 

Informovat o projektu PRIMUS, sledovat a 
odborně kontrolovat činnost projektu ve 
vztahu k přípravě mezinárodního projektu 
(doc. Zlatohlávek). 

 V roce 2017 probíhal projekt Primus Křesťanství 
po křesťanstvu: paradoxy „teologických obratů“ 
v současné kultuře (řešitel dr. František Štěch). 
Již v prvním roce dosáhl projekt pozoruhodných 
výsledků čítajících 6 publikací (5 odborných 
článků v anglickém jazyce a 1 v jazyce českém), 
18 přednášek či konferenčních příspěvků (vše 
na mezinárodní úrovni nebo v cizině – 
Německo, Rakousko, Anglie, Itálie, USA), 2 
mezinárodní semináře uspořádané na KTF UK a 
1 odborný panel na téma „Teologie a média“ 
na Evropské akademii náboženství v Bologni. 
Kromě toho v rámci projektu Primus/HUM/23 
proběhlo také 6 interdisciplinárních seminářů 
na KTF UK. 

  K řešení od roku 2018 byl přijat druhý projekt 
PRIMUS Sběratelství v Čechách od 16. do 17. 
století: od Kunstkomory k obrazové galerii, 
řešitelka Dr. Alice Fornasiero. 

Vytvoření odborných komisí (teologické, 
historické, umělecko-historické) pro evaluaci 
doktorského studia (doc. Zlatohlávek). 

 Odborné komise zatím nebyly vytvořeny 
z důvodu jiných priorit oddělení pro vědu (doc. 
Zlatohlávek). 

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

 Za rok 2017 byly podány projekty GAČR na 
Ústavu dějin křesťanského umění, na katedrách 
Fundamentální a dogmatické teologie, 
Církevních dějiny a patrologie (celkem 7). 
Katedra pastorálních oborů a právních věd 
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podala 2 projekty GAČR v roce 2016 a 1 projekt 
NAKI v roce 2017. 1 projekt NAKI byl podán za 
ÚDKU. 

Strategie výběru konkrétních výzev projektů 
Horizont 2020, informování pedagogů o 
konkrétních výzvách a příprava jednoho 
projektu (dr. Mašek). 

 Souhrn výzev, včetně jejich dostupnosti, byl cca 
před rokem vedení i pedagogům rozeslán 
(včetně určitých strategických rad). Dr. Mašek 
absolvoval několik seminářů a konzultací. V 
tuto chvíli není (s výjimkou - bez významného 
partnera téměř nedostupné výzvy Europe 
changing world) vypsaná žádná výzva, která by 
pro humanitní fakultu našeho typu byla 
použitelná. Další informování pedagogů proto v 
nejbližší době není nutné. V současnosti je 
připravován menší projekt z programu Visegrad 
Fund.  

 

2018  

 Stanovit odborné komise, které vyhodnotí a budou kontrolovat plnění 
vnitrouniverzitních projektů (proděkan pro vědu). 

 Hodnocení doktorského studia (proděkan pro vědu). 

 Studium dalších mechanismů pro hodnocení kvality programů v součinnosti s RUK 
(proděkan pro studium). 

 Možnosti sponzorských projektů pro pokrytí nákladů spojených s kvalitními 
překlady, které nelze financovat z grantu (Mgr. Benešová, proděkan pro rozvoj). 

 Příprava a podání jednoho projektu ve spolupráci s Evropským centrem UK - 
Horizont 2020 nebo jiného (dr. Mašek). 

  

2019  

 Sledovat a odborně kontrolovat projekty typu PRIMUS ve vztahu k přípravě 
mezinárodního projektu (proděkan pro vědu). 

 

2020 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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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. 

 

Průběžně 

 Podporovat spolupráci s obory základního výzkumu orientovanými na analýzu 
a mapování hlavních rizik a příležitostí současného světa, multi- a interdisciplinární 
platformy; uvedenou spolupráci uplatňovat v další odborné práci fakulty, jež 
inspiruje evangelizační a pastorační činnost církve a jejích institucí. 

 Podporovat spolupráci s veřejnou správou, neziskovou sférou, legislativní a soudní 
praxí, kulturními institucemi, soukromou sférou a s církevními institucemi včetně 
České biskupské konference. 

 

Zodpovědnost 

Kolegium děkana 

Centrum pro přenos poznatků (Mgr. Loubová) 

 

2017   

Aktualizace „Katalogu služeb“, případně tvorba 
nových „vizitek“ pro katalog; projekt Centra pro 
přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy 
„Univerzitní inovační síť“ – vzdělávací akce (Mgr. 
Loubová). 

 Aktualizace „Katalogu služeb“ na 
internetových stránkách UK: tvorba hesel pro 
webové vyhledávání  

 Vzdělávací akce: absolvování semestrálního 
kurzu Management vědy a inovací pro UIS, 
kurzy Etiketa, Facilitace, Technology/ 
Knowledge Scouting, workshop Cambridge 
Entreprise 

 Účast na veletrzích Via Carolina a Týden 
inovací 

Zavést praxi povinnosti hlásit jakékoliv veřejné 
vystoupení na oddělení pro vnější a zahraniční 
vztahy (dr. P. Brož). 

 Povinnost bude zavedena pro nahlášení 
veřejných vystoupení na odd. pro rozvoj a 
vnější vztahy.  

 

2018  

 Aktualizace „Katalogu služeb“; v rámci projektu „Univerzitní inovační sítě“ je 
plánována účast na veletrhu či jiná tomu odpovídající aktivita (Mgr. Loubová). 

 Zmapování odborných kompetencí jednotlivých vyučujících a zmapování 
poradenství, v němž jsou učitelé zapojeni (proděkan pro studium). 

2019  

 Aktualizace „Katalogu služeb“, tzv. koordinace přenosu poznatků na KTF (Mgr. 
Loubová). 

2020  

 Na základě zhodnocení činnosti plánování kroků příštích, aktualizace „Katalogu 
služeb“, tzv. koordinace přenosu poznatků (Mgr. Loubová). 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK. 
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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. 

 

Průběžně 

 Posilovat dialog fakulty a společnosti. 

 Podporovat popularizační činnost.  

 Ovlivňovat směřování domácí vysokoškolské i vědní politiky. 

 Podílet se na samosprávě Univerzity Karlovy a inspirovat její akademickou obec 
evangelijní zvěstí. 

 Formulovat stanoviska fakulty k zásadním otázkám stavu a perspektiv společnosti 
a církve. 

 Uplatnit výsledky vzdělávací a vědecké činnosti při pořádání kulturních akcí pro širší 
veřejnost. 

 

Zodpovědnost 

Proděkanka pro rozvoj (dr. Bravená) 

Spolupráce s ČT (dr. Szabo) 

Kolegium děkana 

 

2017  

Vytvořit koncept agendy pro Třetí roli, oponovat 
ji a implementovat ji do činnosti KTF (dr. P. Brož, 
dr. Bravená). 

 Při prvotní analýze se ukázalo, že agenda 
Třetí role je komplexnější záležitostí a 
vzhledem k úvazkovému zajištění oddělení 
pro rozvoj je možné koncentrovat se zatím 
pouze na dílčí oblast. V tomto roce jsme se 
zaměřili především na popularizaci vědy: 

 KTF se zapojila do akci: Veletrh vědy, 
Kampus Dejvice (akce Akademia Film 
Olomouc – 2 pedagogové (dr. Bravená, doc. 
Ovečka) vedli diskuzi po filmu) a do projektu 
OP VVV na UK k popularizaci vědy. 

 Byly předneseny popularizační přednášky na 
akcích UK – dr. Sládek, O dlouhém adventu v 
minulosti (akce Adventu na UK); prof. Royt, 
Ikonografie Ježíšova dětství (akce Juniorská 
univerzita). 

 Proběhl nový typ spolupráce a propagace 
KTF UK – Výstava o budově KTF ve 
spolupráci s MČ Praha 6, Arcibiskupským 
seminářem a Duchovní správou u Sv. 
Vojtěcha. Fakulta byla tímto způsobem 
představena obyvatelům Prahy 6. 
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Činnosti nad rámec harmonogramu r. 2017.  Navázána spolupráce s ČBK – sekce pro 
mládež (propagace na celostátním setkání 
mládeže). 

 Spolupráce s ADCM – pilotní ročník 
Teologického kurzu pro mladé (dr. P. Brož, 
dr. Bravená).  

 

2018 

 Vstoupit do diskuze o přílišné kvantifikaci vědy (kolegium děkana). 

 Specifikace činností podle koncepce agendy (proděkan pro studium, proděkan pro 
rozvoj).  

 

2019 

 Specifikace činností podle koncepce agendy (proděkan pro studium, proděkan pro 
rozvoj).  

 

2020 

 Specifikace činností podle koncepce agendy (proděkan pro studium, proděkan pro 
rozvoj). 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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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. 

 

Průběžně 

 Posilovat pozitivní vnímání fakulty ze strany veřejnosti, zvláště v řadách kleriků 
a laiků katolické církve i u věřících dalších církví. 

 Zlepšovat komunikaci jak v rámci fakulty, tak i s církví a společností navenek. 

 Posílit prezentaci fakulty směrem do zahraničí. 

 Rozvíjet komunikační i propagační aktivity v tradičních i nových médiích. 

 Vypracovat strategii PR a posílit její personální zabezpečení. 

 

 

Zodpovědnost 

Proděkanka pro rozvoj (dr. Bravená) 

Spolupráce s ČT (dr. Szabo) 

 

2017 

Nová strategie PR (dr. Bravená).  Na základě analýzy stávající PR strategie se ukázalo, že PR 
aktivity musí být komplexnější, nikoliv zacílené pouze na 
uchazeče o bakalářské, magisterské a doktorské studium. 

 Nová strategie byla proto navržena v rámci možností 
personálního zabezpečení na zlepšení několika aktivit:  

1. Materiální základna propagace - nákup fotoaparátu, 
stativu, plackovače, základních propagačních předmětů 
(bloky, tužky, tašky), informování pedagogů ve věci 
získávání prostředků na PR konferencí a dalších vědeckých 
akcí. 

2. Zlepšení webové základny propagace – úprava českého i 
anglického webu. 

3. Příklady dobré praxe - při prezentačních přednáškách na 
akcích UK nebyly prezentovány podmínky přijímacího 
řízení, ale byly „provedeny“ ukázkové přednášky na 
aktuální společenské téma. 

4. Propagace studijních oborů „na míru“  - k tomuto účelu 
vyhotoveny první dvě sucess stories. 

5. Změna směřování propagace – otevřenost vůči jiným 
možnostem. V možnostech oddělení pro rozvoj to 
znamenalo účastnit se studentských veletrhů, ale vložené 
síly omezit na minimum. Zapojovat se i do jiných 
propagačních a veřejných akcí, které šíří dobré jméno KTF 
UK - Celostátní setkání mládeže, výstava o budově fakulty 
ve spolupráci s Prahou 6, přednášky pedagogů KTF v rámci 
prezentačních akcí UK (Juniorská univerzita, Advent na UK) 
apod. 

6. Zapojení více studentů do propagačních aktivit v rámci 
oddělení pro rozvoj. 
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7. Zlepšení spolupráce s médii – vytváření tiskových zpráv 
pro kanály RUK, spolupráce s Katolickým týdeníkem 
(osobní jednání s šéfredaktorkou), informování církevních 
informačních kanálů (cirkev.cz, pastorace.cz), spolupráce s 
ČT. 

8. Zřízení účtu na Instagramu; analýza dalších možností 
využití Facebooku. 

9. 9. Jiné důrazy v propagaci přijímacího řízení na webových 
stránkách KTF (od ledna 2018). 

Dokument o zodpovědnosti za 
jednotlivé části webových stránek 
fakulty (dr. Bravená). 

 Byl vyhotoven první návrh dokumentu - ponecháno 
k rozhodnutí a doplnění novému proděkanovi podle 
potřeb strategie nového vedení. 

Dokument o propagaci akcí  - 
stanovení pravidel, termínů a 
podkladů, které mají být dodány na 
oddělení pro rozvoj pro cílenou a 
včasnou propagaci (dr. Bravená). 

 Byl vyhotoven první návrh dokumentu - ponecháno 
k rozhodnutí a doplnění novému proděkanovi podle 
potřeb strategie nového vedení. 

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

 V roce 2017 bylo dvakrát nabídnuto ČT vystoupení našich 
pedagogických a vědeckých pracovníků, jednou byl 
pedagog povolán přímo redakcí České televize 
k odbornému komentáři ohledně kanonického práva (dr. 
Szabo). V září 2017 byl ČT nabídnut vědecký program šesti 
našich kolegů pro web www.veda24.cz, ovšem nic z toho 
je nezaujalo. 

 Dr. M. Szabo byl v tomto roce dvakrát angažován jako 
odborný poradce, jednou osobně ve zpravodajském studiu 
při pohřbu kardinála Miloslava Vlka a podruhé telefonicky 
pro pořad Události, komentáře, kdy se vyjadřoval k 
zastoupení křesťanů mezi uprchlíky z Afriky a Blízkého 
Východu. 

  V roce 2018 proběhne další výzva ohledně spolupráce s ČT 
ve věci popularizace vědy. Návrhy pedagogů budou 
zaslány do ČT.   

Analýza pravidelných propagačních 
akcí (dr. Bravená). 

 Provedena analýza propagačních akcí, která je uložena na 
oddělení pro rozvoj a vnější vztahy. Po každé akci byl také 
získán feedback od studentů, kteří na akci při propagaci 
spolupracovali.  

Pokyny k používání loga fakulty, 
včetně závazné formy hlavičkového 
papíru (dr. Bravená).  

 Vypracováno a zveřejněno na jaře 2017. 

Zahájit jednání s chráněnými 
dílnami o propagačních 
předmětech KTF UK (dr. Bravená). 

 Zahájeno jednání mezi KTF UK a RUK ve věci spolupráce 
s chráněnými dílnami v rámci e-shopu.  

 Došlo ke konkrétní spolupráci s chráněnou dílnou Bogi 
(Česká Lípa).  

Vyhotovení šablon plakátů pro 
menší akce na fakultě (dr. 
Bravená). 

 Vypracováno a průběžně se využívá (např. U3V, 
konference o mariánských sloupech ad.). 

Činnosti nad rámec roku 2017:  Vypracován přehled mediálních témat jednotlivých 
vyučujících pro Katolický týdeník (doc. Opatrný, dr. 
Bravená). 

 Účast doc. Dřímala a dr. Bartůškové na 2. Česko-
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bavorském vysokoškolském fóru ve Weidenu (30. 11. – 1. 
12. 2017), během něhož prezentovali KTF a spolu s 
navazováním kontaktů se zástupci bavorských VŠ zkoumali 
možnosti spolupráce (dr. Bravená). 

 
 

2018 

 Analýza nové strategie PR (proděkan pro rozvoj). 

 Sponzorské projekty (vytipování, možnosti, návrh portfolia žádostí), (proděkan pro 
rozvoj). 

 Analýza možností dalších propagačních předmětů fakulty (proděkan pro rozvoj). 

 Promyslet novou koncepci fakultních webových stránek (proděkan pro rozvoj). 

 Činnosti spojené s novou strategií PR (proděkan pro rozvoj).  

 

2019 

 Realizace nové koncepce fakultních webových stránek (proděkan pro rozvoj). 

 Audit PR aktivit fakulty a jejího mediálního obrazu (proděkan pro rozvoj). 

 Činnosti spojené s novou strategií PR (proděkan pro rozvoj).  

 

2020 

 Činnosti spojené s novou strategií PR (proděkan pro rozvoj).  

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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SPOLEČENSTVÍ LIDÍ 

 

Cíl 1: Na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy existuje otevřená 
komunikace a sounáležitost mezi lidmi, kteří zde působí. 

 

Průběžně 

 Podporovat sounáležitost studentů, zaměstnanců i absolventů s fakultou a loajalitu 
vůči ní. 

 Zlepšovat vzájemnou komunikaci studentů a zaměstnanců a posilovat jejich 
informovanost o dění na fakultě. 

 Budovat důvěru mezi samosprávnými orgány, zaměstnanci, studenty a absolventy 
prostřednictvím. 

 Posilovat aktivní roli studentů v akademickém společenství. 

 Podporovat společenský život na fakultě. 

 Podporovat spirituální život na fakultě (dr. Vopřada). 

 Podporovat neformální setkávání pedagogů mezi sebou a pedagogů se studenty.  

 

Zodpovědnost 

Děkan (dr. P. Brož) 

Proděkanka pro rozvoj (dr. Bravená) 

Fakultní kaplan (dr. Vopřada) 

 

2017  

Identifikovat, co může zlepšovat vzájemnou 
komunikaci, sounáležitost studentů a zaměstnanců 
a posilovat jejich informovanost o dění na fakultě 
(dr. Bravená). 

 Aktuality KTF UK 

 Osobní jednání PR s jednotlivými 
zaměstnanci administrativy. 

 Osobní jednání PR s akademiky a 
pracovníky – hledání zajímavých témat 
pro prezentaci a popularizaci. 

Analyzovat spolupráci se studentským spolkem 
Copertino a navrhnout možnosti další spolupráce 
(dr. Bravená). 

 V tomto roce probíhala standardní 
spolupráce s jednotlivými členy spolku 
Copertino. 

 Probíhala jednání o zapojení spolku 
Copertino do výroby propagačních 
předmětů, z důvodu nejasností ve věci 
vlastního e-shopu KTF UK, komplikací 
s EET, jakož i omezení ve věci 
poptávkového řízení, nebyla tato 
záležitost prozatím dořešena. 

 Probíhala jednání o zapojení členů do 
práce Alumni.  

Analyzovat možnosti, jak posílit aktivní roli studentů 
v akademickém prostředí (dr. Bravená). 

 K analýze neexistují data, jedná se pouze 
o zkušenosti se zapojováním jednotlivých 
studentů v rámci akademického 
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prostředí. Ukazuje se, že pro některé 
studenty není vztažnost k Alma mater, 
příp. i stipendium dostatečně motivační 
pro zapojení se do propagačních nebo 
jiných aktivit. Do většiny aktivit se 
zapojují studenti spolku Copertino nebo 
další stejní jednotlivci.  Stávajícím řešení 
zůstávají osobní vazby oddělení nebo 
jednotlivých pedagogů. Bylo by dobré, 
kdyby také studenti přes AS KTF přišli 
s náměty, jak posílit jejich aktivní roli.   

Podporovat spirituální život na fakultě (dr. Vopřada).  Probíhaly duchovní akce, pravidelné 
bohoslužby, mimořádné bohoslužby, 
každoroční exercicie a v r. 2017 dvě 
duchovní obnovy. Probíhá komunikace 
s ArcS a jeho aktivitami, stejně tak i 
s řeholními komunitami. 

 

 

2018  

 Předání úřadu děkana nástupci (dr. P. Brož). 

 Zjistit možnosti zapojování studentů do života fakulty (proděkan pro rozvoj). 

 Analýza podpory společenského života na fakultě (proděkan pro rozvoj). 

 

2019 

  Strategie podpory společenského života na fakultě (proděkan pro rozvoj). 

2020 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.    



 
 

– 32 – 
 

Cíl 2: Katolická teologická fakulta je instituce, která zabezpečuje důstojné podmínky 
pro všechny zaměstnance a pomáhá jim cílenou sociální politikou. 

 

Průběžně 

 Dbát na kvalifikační růst pracovníků fakulty.  

 Zlepšovat podmínky pro práci na fakultě všech zaměstnanců. 

 

Zodpovědnost 

Děkan (dr. P. Brož) 

Tajemnice (Mgr. Benešová) 

Proděkanka pro rozvoj (dr. Bravená – další vzdělávání) 

 

2017  

Cena ČBK pro nejlepší teologickou monografii roku 
- cena Josefa Zvěřiny (dr. P. Brož). 

 Proběhla schůzka se S. Přibylem, tuto 
záležitost bude projednávat plenární 
zasedání ČBK.  

Revize potřeb zaměstnanců (Mgr. Benešová).  Analýza zatím neexistuje. Byli osloveni ved. 
kateder s nabídkou školení Word, Excel, 
Powerpoit – ozval se pouze doc. Dřímal. 

Analýza kvalifikačního růstu na katedrách (dr. P. 
Brož, Mgr. Benešová). 

 Podrobná analýza zatím neexistuje. J. 
Benešová oslovila všechny vedoucí 
kateder s nabídkou kurzů, které nabízí 
Informační centrum UK, nikdo nabídku 
neakceptoval (viz výše). 

Usilovat o získání prostředků z rozvojových 
programů na kvalifikační růst zaměstnanců (Mgr. 
Benešová). 

 Pracovník odd. pro rozvoj a vnější vztahy se 
účastnil 2 školení pro zaměstnance 
univerzit v oblasti PR (asociace APUA). 

 Zaměstnanci průběžně navštěvují školení 
na RUK. 

 Kurz prezentačních dovedností na VŠ – 
účast 4 zaměstnanců KTF UK (15.12.). 

 Proškolení ekonomického oddělení ve věci 
česko-slovenského zapojování do grantů. 

 OP VVV – HR AWARD – tajemnice je 
zapojena do celouniverzitního projektu, 
který řeší celoživotní kvalifikační růst 
zaměstnanců univerzity. 

 OP VVV – mobilita pro pracovníky – 
zapojení do celouniverzitního projektu – 
vypracován projekt a vypsáno VŘ. 

 

2018 

 Usilovat o získání prostředků z rozvojových programů na kvalifikační růst 
zaměstnanců (Mgr. Benešová). 
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2019 

 Usilovat o získání prostředků z rozvojových programů na kvalifikační růst 
zaměstnanců (Mgr. Benešová). 

 

2020 

 Usilovat o získání prostředků z rozvojových programů na kvalifikační růst 
zaměstnanců (Mgr. Benešová). 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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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. 

 

Průběžně 

 Zlepšovat informační a poradenské služby pro uchazeče a studenty. 

 Zkvalitňovat podmínky pro studenty pocházející ze socioekonomicky 
znevýhodněného prostředí a pro studenty se specifickými potřebami. 

 Prohloubit zapojení studentů do činností kateder a center (práce pomocných 
vědeckých sil). 

 Podporovat studenty v zapojování do meziuniverzitních a mezinárodních soutěží 
a jejich úspěšnou reprezentaci fakulty. 

 Podporovat publikování excelentních prací (zejména kvalifikačních) a výzkumných 
výsledků studentů. 

 

Zodpovědnost 

Děkan (dr. P. Brož) 

Proděkan pro studium (doc. J. Brož) 

Proděkan pro vědu (doc. Zlatohlávek) 

Znevýhodněné skupiny studentů (doc. Ryšková) 

 

2017 

Podpora publikování nejlepších kvalifikačních prací, 
zahájit fakultní monografickou řadu studentských 
prací (dr. P. Brož, doc. Zlatohlávek).  

 Několikrát se téma otevřelo, nebyly buď 
prostředky, nebo potřebné nejlepší 
práce (byly např. přijaty do tisku v jiných 
vydavatelstvích). 

Zavést informování 1. ročníků o programu Erasmus + 
(doc. Zlatohlávek). 

 V březnu 2017 proběhla informační 
schůzka o programu Erasmus + za účasti 
institucionální koordinátorky Dr. Ivany 
Herglové z RUK, dále pracovníků odd. 
zahraničních vztahů a studentů, kteří již 
realizovali pobyt v rámci Erasmus+ na 
různých evropských univerzitách. O 
programu Erasmus + byli na počátku 
října informováni i studenti nastupující 
do prvních ročníků bakalářského a 
navazujícího magisterského studia. 

Analýza působení pomocných vědeckých sil 
(„pomvěd“) z řad studentů na katedrách a hodnocení 
jejich práce (kolegium děkana). 

 Bude třeba požádat o zpětnou vazbu ty, 
kdo institut „pomvěd“ užívají. 

Analýza a zhodnocení podmínek pro studenty 
pocházející ze socioekonomicky znevýhodněného 
prostředí a pro studenty se specifickými potřebami 
(doc. Ryšková). 

 Studenti se speciálními potřebami byli 
jako každoročně seznámeni s možnostmi 
řešení svých problémů, plynoucích ze 
zdravotního znevýhodnění, jejich 
problémy byly řešeny a vyřešeny 
v součinnosti se studijním odd., 
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děkanátem a patřičnými vyučujícími. 

Činnosti nad rámec roku 2017  Vytvořena informační příručka pro 

studenty. 

 

 

2018 

 Podpora publikování nejlepších kvalifikačních prací (proděkan pro vědu). 

 Revize strategie „pomvěd“ podle předchozí analýzy a finančních možností fakulty 
(proděkan pro vědu). 

 Analýza nových informačních kroků o programu Erasmus + (proděkan pro vnější a 
zahraniční vztahy). 

2019 

 Podpora publikování nejlepších kvalifikačních prací (proděkan pro vědu). 

2020 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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Cíl 4: Společenství fakulty tvoří nejen její studenti a zaměstnanci, ale i její absolventi 
a přátelé. 

 

Průběžně 

 Vytvořit strategii pro komunikaci a spolupráci s absolventy a přáteli fakulty. 

 Rozvíjet práci s absolventy na fakultní i univerzitní úrovni. 

 Podpora zpravodaje Doxa jako nástroje pro komunikaci s absolventy a přáteli   

             fakulty. 

  

Zodpovědnost 

Proděkanka pro rozvoj (dr. Bravená) 

DOXA (prof. Novotný) 

 

2017 

Navrhnout strategii pro komunikaci s absolventy 
(dr. Bravená). 

 Realizována analýza možností funkčnosti 
klubu Alumni. Nyní klub Alumni předán do 
správy Nadačního fondu Arnošta z Pardubic. 
Byla vyčleněna menší finanční podpora pro  
M. Benákovou. 

 Studenti zapsaní do 1. ročníku dodali souhlas 
se zařazením do databáze, u ostatních 
studentů je nutné je cíleně oslovit s konkrétní 
nabídkou. 

 Objevily se problémy zejména technického 
rázu při zavedení a používání e-mailu pro 
Alumni a omezenost nabídky ze strany KTF 
UK jako motivační strategie pro přihlášení se 
do klubu. Ta souvisí zejména s chybějícími 
finančními prostředky. 

Připravit první success stories z řad našich 
absolventů  - vytipování, oslovení, interwiev, 
možnosti publikování (dr. Bravená). 

 Vytvořeny 2 success stories s bývalými 
absolventy: 

 Alice Fornasiero (dějiny umění) pro brožuru 
UK pro propagaci studia v zahraničí.  

 Vojtěch Vagai (katolická teologie) – rozhovor 
pro časopis Doxa. 

 

2018 

 Usilovat o vznik databáze pro cílenou komunikaci s absolventy (proděkan pro 
rozvoj). 

 Promyslet možnosti spolupráce s absolventy (proděkan pro rozvoj). 

 Připravit další success stories z řad našich absolventů (proděkan pro rozvoj). 

2019 

 Snaha o získání finančních prostředků na realizaci jedné konkrétní akce s absolventy 
(proděkan pro rozvoj). 
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2020 

 Analyzovat, zda existuje možnost spolupráce s absolventy a přáteli fakulty na poli 
finanční a materiální podpory jejích aktivit (fundraising, sponzoring, doktorství: 
proděkan pro rozvoj). 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ 

 

Cíl 1: Na Katolické teologické fakultě se v rámci akademické samosprávy vhodně 
uplatňují prvky strategického řízení. 

 

Průběžně 

 Hájit principy akademické samosprávy. 

 Uplatňovat principy strategického řízení s důrazem na efektivitu a charakter 
akademického prostředí. 

 Zkvalitňovat a zefektivňovat služby všech zaměstnanců fakulty tak, aby se fakulta 
mohla dále rozvíjet ve všech oblastech.  

 Dbát na dodržování povinností, včetně dodržování termínů daných fakultními 
předpisy.  

Zodpovědnost 

Děkan (dr. P. Brož) 

Tajemnice (Mgr. Benešová) 

 

2017  

Práce s vedoucími kateder (dr. P. Brož).  Evaluace činnosti vedoucích kateder 
(vyplněn formulář nebo sebehodnotící 
zpráva); pravidelná setkání VK.  

Novelizace vnitřních předpisů (dr. P. Brož).  Podle stanoveného harmonogramu. 

 Vydání následných OD. 

Důsledná kontrola všech termínů daných fakultními 
předpisy a analýza jejich dodržování, vyvození závěrů 
a navržení dalších opatření (dr. P. Brož, Mgr. 
Benešová). 

 Existence OD – docházka, čerpání 
projektů, výběrová řízení, objednávky, 
účast na školeních a fakultních akcích, 
oznámení neschopnosti práce, výjezdy 
do zahraničí bez nahlášení ved. katedry a 
ek. odd. Na základě vnitřního auditu se 
ukázalo, že nebude-li plnění základních 
pracovněprávních povinností důsledně 
vyžadováno a sankcionováno ze strany 
vedení, nelze očekávat zlepšení.   

Restrukturalizace oddělení pro rozvoj (dr. P. Brož, dr. 
Bravená). 

 Byla přijata pracovnice na celý úvazek, 
byla přehodnocena pracovní náplň a 
doplněna o další aktivity, některé 
činnosti byly svěřeny studentům. 

 

2018 

 Nová koncepce kontinuálního čerpání finančních prostředků grantů (děkan, Mgr. 
Benešová). 

 Analýza efektivity oddělení a vytíženosti (Mgr. Benešová). 
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2019 

 Analýza fungování nové koncepce čerpání finančních prostředků (děkan, Mgr. 
Benešová). 

 Další možnosti nové koncepce čerpání finančních prostředků (děkan, Mgr. Benešová). 

 Zhodnocení nové koncepce oddělení pro rozvoj (děkan, proděkan pro rozvoj). 

2020 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   



 
 

– 40 – 
 

Cíl 2: Katolická teologická fakulta je ekonomicky stabilní institucí. 

 

Průběžně 

 Ve spolupráci s rektorátem Univerzity Karlovy aktivně nalézat finanční zdroje mimo 

státní rozpočet. 

 Posilovat nezávislost fakulty na státním rozpočtu.  

 Analýza vnitřního rozdělování prostředků na fakultě a zodpovědnosti za čerpání. 

 

Zodpovědnost 

Tajemnice (Mgr. Benešová) 

 

2017 

Vytipování evropských projektů (Mgr. 
Benešová). 

 OP VVV – č. 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 „Zvýšení 
kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro 
potřeby trhu práce“, který byl přijat v rámci 
výzvy OP VVV č. 02_16_015. 

 projekt HR AWARD – zapojení do 
celouniverzitního projektu – celoživotní 
vzdělávání zaměstnanců. 

 OP VVV – mezinárodní mobilita – zapojení do 
projektu – vyhlášeno VŘ 

Analýza zodpovědnosti za čerpání (dr. P. Brož, 
Mgr. Benešová). 

 Podle auditu (v návaznosti na OD 2015). 

 

2018 

 Koncepce fundraisingu a sponzorských projektů (Mgr. Benešová, proděkan pro 
rozvoj) 

 

2019 

 Zdokonalení koncepce fundraisingu (Mgr. Benešová). 

 Analyzovat jaký dopad má nový VŠ zákon na financování (Mgr. Benešová). 

 

2020 

 Zhodnotit jaký má dopad nový VŠ zákon na financování a navrhnout řešení (Mgr. 
Benešová). 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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Cíl 3: Na Katolické teologické fakultě existuje kvalitní infrastruktura a moderní 
zázemí. 

 

Průběžně 

 Reálně uvážit otázku umístění fakulty. Preference fakulty spočívá v jejím umístění ve 
středu Prahy: prověřit realizovatelnost tohoto kroku. Sekundární varianta spočívá 
v setrvání fakulty ve stávající budově za pozměněných podmínek (úprava smlouvy, 
nové rozmístění v prostoru, vestavba knihovny a shromažďovacích prostor). 

 Modernizování přístrojového a dalšího vybavení podle potřeb a v závislosti na 
grantových prostředcích.   

 

Zodpovědnost 

Děkan (dr. P. Brož) 

Tajemnice (Mgr. Benešová) 

 

2017 

Jednání o změně smlouvy o nájmu prostor 
s Arcibiskupstvím pražským – podle výsledků jednání 
bude stanoven další postup v aktualizaci 
harmonogramu (dr. P. Brož, Mgr. Benešová). 

 Proběhla jednání o prostorovém 
uspořádání knihovny. 

 Proběhla jednání v návaznosti na 
osamostatnění arcibiskupského 
semináře (31. 12. 2017). 

Otázka umístění fakulty má střednědobý rozměr: 5-8 
let, obě varianty (dr. P. Brož, Mgr. Benešová). 

 Proběhla informační jednání s rektorem 
UK. 

Činnosti nad rámec roku 2017    R. 2017 – prostřednictvím RUK podána 
žádost na modernizaci učeben P1, P2, 
P7 a P9 (vybavení multimediální 
technikou) a knihovny – probíhá. 

 Učebna P3 a P8 – výměna stolů a židlí. 

 Podán projekt "Podpora rozvoje 
studijního prostředí na VŠ" – 4 mil. Kč. 

 

2018 

 Otázka umístění fakulty – řešení (děkan, Mgr. Benešová). 

 

2019 

 Otázka umístění fakulty – řešení (děkan, Mgr. Benešová). 

 Vybudovat novou mediální učebnu (děkan, Mgr. Benešová). 

 

2020 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK.   
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Cíl 4: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy nabízí moderní zázemí v oblasti 
informačních a knihovnických systémů a služeb. 

 

Průběžně 

 Vytvořit funkční, dobře vybavenou a ke studiu příjemnou knihovnu. 

 Modernizovat hardwarové a softwarové vybavení, síťovou infrastrukturu i služby. 

 Rozvíjet knihovnicko-informační systémy a služby. 

 Zkvalitňovat ediční činnost. 

 

Zodpovědnost 

Vedoucí knihovny (Dr. Širka) 

 

2017 

Odborná školení pracovníků knihovny 
v oblasti knihovních služeb, elektronických 
zdrojů a metodiky výzkumu (knihovnické 
minimum, kurzy katalogizace v NK: Dr. 
Širka). 

Výběr ze školení: 

 Vedoucí knihovny:   
Fundraising pro knihovny (NK, říjen 2017); setkání 
knihovníků teologických knihoven, Jabok, (3. - 4. 5. 2017); 
školení fakultních koordinátorů systému Turnitin (11. 10. 
2017). 

 Bajtlová: 
Seminář v NTK  Web knihovny jako nástroj k propagaci 
služeb a informací; e-learningový kurz Knihovnické 
minimum pořádaný MZK v Brně. V současné době dělá e-
learningový kurz - Knihovnický kurz pořádaný také MZK. 

 Cuhrová: 
Predátorské časopisy ve Scopusu: Nová fakta v 
celosvětovém srovnání (listopad 2016); školení 
Katalogizace v MARC 21 v Národní knihovně ČR (23. -24. 1. 
2017); Souborný katalog NK ČR, periodika, monografie 
(leden 2017); "Predátorské časopisy ve Scopusu 2" (2. 5. 
2017); setkání knihovníků teologických knihoven, Jabok, 
(3. - 4. 5. 2017); NTECH e-knihy (21. 11. 2017). 

 Garncarzová: 
Absolvování programu CŽV Školení knihovního systému 
ALEPH - Výpůjčky (27. 4. 2017); CŽV Školení knihovního 
systému Aleph – Katalog (25. 5. 2017); e-learningový 
Základní kurz katalogizace (RDA/MARC 21, 27. 6. 2017); 
seminář Nové obzory ve vyhledávání na internetu (19. 9. 
2017); školení fakultních koordinátorů systému Turnitin 
(11. 10. 2017); kurz Google a jeho nástroje (19. 10. 2017); 
seminář E-knihy (21. 11. 2017); III. blok konference Kvalita 
vzdělávací činnosti a její hodnocení jako jeden z pilířů 
moderní univerzity (22. 11. 2017). 

 Kolodrubec: 
Celodenní kurz katalogizace podle pravidel RDA v NKP; 
Výpůjční protokol ALEPH - celodenní školení. 

 Surá: 
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E-learningový kurz Knihovnické minimum 2016/2017 
(09/2016 – 01/2017); Tabulkový kalkulátor MS Excel 
(listopad 2017). 

Stabilizace knihovního týmu, přerozdělení 
úkolů a náplně agendy práce (Dr. Širka). 

 V roce 2017 byli přijati dva pracovníci. Jeden z nich 
však nastoupil na dlouhodobou nemocenskou 
dovolenou, z tohoto důvodu bude v únoru 2018 
přijat nový zaměstnanec.  

 Knihovnický tým je stabilizovaný, atmosféra, 
vztahy, jakož i výkonnost a přístup k práci jsou na 
výborné úrovni. 

 Probíhá kontinuální zvyšování kvalifikace 
pracovníků, ve které sehrává pozitivní roli i jejich 
vlastní iniciativa a motivace.  Náplň práce je 
rozdělena podle individuálních schopností s cílem 
přijmout zodpovědnost za jednotlivé postupy. 

 Je nutné přijmout nového zaměstnance za pana 
Kolodrubce, který odchází do důchodu.  

 Tým knihovníků je stabilizovaný, má velký 
potenciál a je připravený pro dlouhodobé projekty.  

Revize stávajícího mechanizmu akvizice 
knih do knihovny, efektivnější spolupráce 
s vyučujícími (Dr. Širka). 

 Zlepšení efektivnější spolupráce s vyučujícími na 
základě individuálního přístupu knihovnického 
týmu.  

 Ustanovení Knihovní rady. 

 Ve spolupráci s vedením fakulty byly koncem roku 
uvolněny finance na akvizici chybějící literatury.  

 Vyučující v rámci svých grantů kromě úzce 
odborné literatury objednávali i literaturu pro širší 
okruh čtenářů.  

 Zvýšení počtu darů do knihovny.  

 Od 1. 1. 2017 vstoupila v platnost na UK jednotná 
výpůjční matice, v rámci které bylo realizováno 
podle možností knihovny a potřeb vyučujících 
několik úprav.  

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

 30. 12. 2017 bylo ukončeno konsorcium Eliza 
s Masarykovou univerzitou v Brně, prostřednictvím 
které KTF mohla poskytovat přístup do databáze 
Atla/AtlaSerials s dotací státu. Od roku 2018 to 
bude možné pouze prostřednictvím národní 
agentury CzechElib. 

 Projekt CzechElib se připravoval během roku 2017, 
bude spuštěn od 1. 1. 2018. Zahrnuje v sobě 
předplatné databáze Atla/AtlaSerials KTF UK se 
bude podílet finančně na tzv. hlavních zdrojích pro 
celou UK. Elektronické zdroje v rámci tohoto 
projektu budou dotované státem. Ústřední 
knihovna UK i ředitelé knihoven na UK opakovaně 
podali stížnost na CzechElib z důvodu celkové 
nepřipravenosti projektu, včetně nejasností ve věci 
finančních závazků. V současnosti by měly být 
procesuální záležitosti uzavřeny.  

 V roce 2017 byla rozšířena sbírka trvale 
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zakoupených e-knih  z vydavatelství Brill. 

 Celý fond e-knih KTF UK byl zpřístupněn v Opacu. 

Vytvoření a implementace nového 
tematického řazení knih (Dr. Širka). 

 Nové tematické třídění knih vytvořené na míru 
požadavkům KTF UK bylo vytvořeno v první 
polovině roku 2017. V současnosti tzv. desetinné 
tematické třídění (DTT) prochází recenzním 
řízením v Knihovní radě a následně bude 
implementováno do studovny (začátkem roku 
2018). 

Restrukturalizace prostoru studovny a 
zvýšení počtu knih v příruční knihovně (Dr. 
Širka). 

 V červenci 2017 byly zakoupeny regály do menších 
místností mezi studovnou a výpůjční halou. 
Plánuje se účast na výběrovém řízení, na základě 
kterého by bylo možné pořídit nové regály do 
studovny, jejichž pomocí bude možné ztrojnásobit 
maximální počet knih (očekáváme zač. roku 2018).  

 Přechod na nové tematické řazení knižního fondu 
bude ukončen do srpna 2018.  

Dokončený smluvní převod fondu 
Arcibiskupství pražského, svěřeného nyní 
do správy fakulty, do jejího vlastnictví (Dr. 
Širka). 

 Tato záležitost souvisí s vyjasňováním 
prostorového uspořádání KTF UK.  

Průběžné opravy katalogizovaných 
záznamů v ALEPH, revize kompletního 
fondů, pozorné vyhodnocování kvality 
jednotlivých složek ve fondu knihovny a 
eventuální vyřazovaní duplikátů (Dr. Širka). 

 Opravy, propojování duplicitních záznamů a revize 
fondu byla hlavní náplní činnosti celého 
knihovnického týmu.  

 Revize fondu je nevyhnutelnou podmínkou pro 
uskutečnění dalších projektů.  

 Proběhla identifikace a propojení téměř všech 
duplicitních záznamů a sjednocení jednotek v nich 
obsažených.  

 Proběhlo zpracování části fondu v depozitáři na 2. 
poschodí (cca. 20 tisíc knih), práce v místnostech 
na přízemí a v 1. poschodí probíhají (č. 20, CMS, 
KF). Revize fondu potrvá přibližně 3-4 roky.  

 

2018  

 Pokračovat ve vytváření funkční, dobře vybavené a ke studiu příjemné knihovny (Dr. 
Širka). 

 Ve větší míry se zaměřit na používání EIZ, s tým související akvizice a proškolení (Dr. 
Širka). 

2019  

 Rozvoj komplementárních funkcí knihovny – nejen jako místa studia, ale i setkávání 
a reprezentace (Dr. Širka). 

2020 

 Pokračovaní ve vytváření moderní specializované teologické knihovny (Dr. Širka). 

 Příprava nového Dlouhodobého – strategického záměru KTF UK. 
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Příloha – bilanční zpráva z výzkumných center 

Centrum dějin české teologie  

a) Počet členů: 3 interní, 8 externích. Jde ovšem o zcela volné sdružení osob, které se angažují 

v dobrovolné míře a které svou činnost vykazují souběžně na svých kmenových pracovištích. 

Z tohoto hlediska lze počet aktivních členů omezit na jednoho, u něhož je souběh činnosti kmenové a 

činnosti centra nejzřejmější: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

b) Počet akcí: viz výše uvedená poznámka. 

 2 přednášky a 1 panelová diskuse 
 3 obhájené diplomové práce z dějin české teologie 
 neevidovaný počet konzultací, odhadem 20 
 4 badatelské pobyty v dokumentačním středisku CDČT 
 1 badatelský pobyt pracovníka CDČT v zahraničí 
 doplňování specializovaného portálu www.cdct.cz 

c) Počet publikací: viz výše uvedená poznámka 

 1 knižní edice textů k dějinám české teologie s úvodní studií 
 1 časopisecká edice textu k dějinám české teologie s úvodní studií 
 1 článek v odborném periodiku 
 2 články popularizační 

d) Další zřetele hodná informace: Byla zahájena příprava nové koncepce CDČT. 

 

Centrum dokumentace evropského kulturního dědictví  

Cílem činnosti Centra dokumentace evropského kulturního dědictví při Katolické teologické fakultě 

je vytváření dokumentace českého a evropského kulturního dědictví a podílení se na zkoumání a 

prezentaci zdrojů národní i evropské identity, kulturních kódů a hodnot. 

Jsou zde prezentovány výstupy z badatelských a grantových programů, které vznikají a dále se rozvíjí 

na Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Cílem je 

poskytnout výsledky výzkumů formou internetových aplikací široké veřejnosti, a také pro další 

vzdělávací procesy na všech úrovních, které jsou založeny na poznání historických a kulturních 

kořenů národní identity a kultury. 

Spolupracovali jsme při výročí Karel IV., poskytujeme fotodokumentaci do odborných publikací, 

prezentačních materiálů apod. jednotlivcům i institucím v Čechách i v zahraničí. Pomáháme skenovat 

materiál ostatním institucím, zpracováváme Cibulkův archiv. Prezentujeme pomocí webových 

aplikací. 

 

Centrum pro aplikovanou etiku  

Centrum pro aplikovanou etiku o šesti členech pracovalo v roce 2017 ve svých sekcích. Členové se 

aktivně účastnili přednášek, konferencí a publikovali v tématech své etické specializace. Kromě toho 

byly udržovány a rozšiřovány kontakty s tuzemskými i zahraničními odborníky. Hlavní aktivity byly 

následující:  

Sekce Studium migrace a politická etika je pod vedením Petra Štici, který se aktivně účastnil 

kolokvia „Migrace“ (Český Krumlov, 22. - 24. 09. 2017), mezinárodní konference „Menschenrechte in 
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der katholischen Kirche: historische, systematische und praktische Perspektiven“ (Řím/Itálie, 22. -

24. 03. 2017) a „Krise der Europäischen Union – Herausforderung für die christliche Sozialethik 

(Berlín/Německo, 20. - 22. 02. 2017. Publikoval odborné texty „Migrace a rozvoj z pohledu sociální 

etiky: šance, potenciály a výzvy“ a „Církevní azyl jako výraz křesťanské odpovědnosti?“.  

Sekci Bioetika a lékařské etika zastupuje Jaromír Matějek, který se zaměřuje na etiku lékařského 

poradenství. Byl poznán na přednášku s tématem „Jsou věkové limity pro akutní život zachraňující 

výkony (defibrilace, kompletní KPR, intubace a UPV, dočasná stimulace, akutní srdeční katetrizace, 

ECMO)? Pohled katolického teologa.“ Publikoval texty: „Informovaný souhlas v klinické etice. 

Dynamické podoby informovaného souhlasu“ a „Řešení hodnotových konfliktů v souvislostech 

onkologie“ (v recenzním řízení).  

Sekci Environmentální etika vede Karel Sládek, který za centrum vystupoval s environmentálně-

etickými tématy na těchto konferencích: Vývoj a dynamika krajinných struktur (Lednice, 9. 2. 2017),  

Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy – trwałość i przemijanie (Krakow, 10. - 11. 5 .2017), 

Global and Local Challenges of the Interaction of Natural and Human Sciences (Žilina, 21. - 23. 9. 

2017). Přednášel krajinně-ekologická a environmentální témata pro vzdělávací akce PSNV. 

Popularizoval environmentalistiku na přednáškách pro školky v Praze a knihou „Zázrak jménem les“. 

Publikoval odbornou monografii „Budoucnost lidí z planety Země“ (v tisku), kde se zaměřil na 

filmové scénáře o budoucnosti života na Zemi očima teologa.  

Sekce Etika ve vzdělávání a etika výzkumu pod vedením Noemi Bravené se v roce 2017 zaměřila 

na tři výzkumné projekty. První probíhal v MŠ na Praze 4: Rozvoj přesahu dětí v mateřské škole: 

Pohádka o Araxanovi. Děti byly za pomocí příběhu ztvárněného textem, kresbou a hmatatelnými 

symboly vedeny ve skupině k artikulaci základních témat: kosmologie, antropologie, vztahů ke světu, 

k druhým i k sobě, budoucnosti a smyslu života. Výsledky výzkumu budou zapracovány 

v připravované publikaci (Rozhovory s dětmi o přesahu). Druhý projekt se studenty KTF a HTF UK je 

mezinárodním projektem ve spolupráci s Ruhr Universität Bochum v Německu. Týká se tématu 

Chápání Holokaustu ve čtvrté generaci mladých lidí. První část projektu je uzavřena, druhá fáze 

probíhá. Částečné závěry byly zpracovány formou článku pro Ústav českých dějin FF UK. Třetí 

výzkumný projekt se týkal témat globálního rozvojového vzdělávání a pojmu odpovědnosti člověka. 

Ve spolupráci s PedF UK proběhl sběr dat, analýza konkrétní výukové jednotky i reakcí budoucích 

učitelů a výsledky byly komparovány s filozofickou koncepcí odpovědnosti H. Jonase. Byl připraven 

článek The Themes of Global Development as a Challenge for Contemporary Education in the 

Reflection of Future Teachers přijatý do tisku na Slovensku.  

Centrum Pro Oriente Christiano  

Počet členů:   8 

Chystané mezinárodní kolokvium na téma aktuální recepce islámu se pro podzimní termín 2017 

nepodařilo zajistit, zejména proto, že zahraniční odborníci nepotvrdili účast. Ze stejného důvodu 

zanikl jarní projekt studijního dne o Etiopii.  

Členové Centra v tomto roce publikovali v rámci svého zaměření v kolektivních monografiích a 

odborných periodikách. Josef Bartoň vydal reedici své učebnice klasické staroslověnštiny, doplněné o 

čítanku textů (Praha 2017), Jaroslav Brož přispěl do monografie Pavla Dokládala Eucharistie – 

smlouva nová a věčná kapitolou o ustanovení eucharistie ve vztahu k davidovskému království 

v Lukášově díle (Říčky 2017, s. 24–34), Mladě Mikulicové vyšla studie o příběhu Adama a Evy ve 

středověkých arabských tradicích – Jeskyni pokladů, Koránu a hadíthu v kompendiu lausannských 
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medievalistů Frédérika Amslera, Alberta Freye a Jean-Daniela Kaestliho La Vie d´Adam et Ève et les 

traditions adamiques (Lausanne 2017) – monografie je výstupem ze IV. kolokvia o židovských a 

křesťanských apokryfech, které proběhlo v Lausanne v lednu 2014), Miloš Szabo publikoval článek o 

dějinách a současném právním postavení arménské katolické církve (Theologos XIX, 2/2017), Lukáš 

Nosek se věnoval recenzní činnosti článků na témata náboženské plurality (Studia Theologica 

19/2017 o knize Denisy Červenkové), islámu a menšinových náboženství na Blízkém východě 

(Perspektivy/KT 18/2017 o knize Jiřího Gebelta) a o likvidaci východních křesťanů v Osmanské říši 

(Perspektivy/KT 32/2017 o monografii Michala Řoutila a kol.). 

Členové Centra se jednotlivě účastnili konferencí, odborných i popularizačních debat a konali veřejné 

přednášky a prezentace v rámci svých specializací (Jaroslav Brož, Josef Bartoň, Mlada Mikulicová, 

Lukáš Nosek, Miloš Szabó). 

Centrum teologie, filosofie a teorie médií  

Centrum mělo v roce 2017 8 členů 4 národností: 5 Čechů (Prokop Brož; Martin Kočí; František Štěch; 

Karel Hlaváček; Barbora Šmejdová), 1 Maďar (Gábor Ambrus); 1 Angličan (Tim Noble); 1 Američan 

(Virgil Brower). Centrum pořádalo celkem 11 akcí: 2 mezinárodní semináře za účasti zahraničních 

přednášejících, 6 interdisciplinárních seminářů převážně s mladými akademiky z ČR a 1 panel v 

rámci kongresu Evropské akademie pro studium náboženství (Bologna). Členové Centra vydali 

celkem 16 publikací; z toho 13 článků (9 mezinárodních a 4 české publikace) a 3 kapitoly v 

mezinárodních kolektivních monografiích). Členové centra publikovali např. v Edinburg University 

Press, Modern Theology, International Journal of Philosophy and Theology, Communio Viatorum. Z 

dalších úspěchů centra lze vybrat: (1) Gambrinus Fellowship na TU Dortmund získal František Štěch; 

(2) Martin Kočí obdržel International Journal of Philosophy and Theology Essay Prize 2017. 

 

Centrum teologie a umění  
V roce 2017 uskutečnilo CTU víc jak deset debatních či přednáškových setkání, a to nejen v Praze, ale 

např. i v Českých Budějovicích. Realizovalo tři výtvarné intervence-výstavy a dvě hudební 

experimentální performance. CTU vydalo dvě publikace, z nichž kniha Norberta Schmidta Přímluva 

za současnost. Umění v sakrálním prostoru (nakladatelství Triáda) reflektuje posledních 10 let 

činnosti centra. Iniciovalo a spolupořádalo dvě konference – kolokvia, oboje s mezinárodní účastí. 

Jedna se konala v německém Erfurtu (Raum und liturgisches Feiern), druhé v Praze (Fragment Krista 

a dominikánský klášter sv. Klimenta). Za zmínku stojí, že události kolem nově objeveného gotického 

fragmentu Krista v Getsemanské zahradě zaujaly jak přední odborníky tématu (prof. Jan Royt, prof. 

Ivo Hlobil, Dr. Marcin Szyma etc.) tak nejširší veřejnost (reportáže v Českém rozhlase, České televizi 

nebo bulvárním Blesku). CTU v září 2017 také uspořádalo pro studenty KTF zahraniční liturgicko-

umělecký seminář – cestu do Německa (Rothenfels – Kolín – Düren – Cáchy). CTU pravidelně 

spolupracuje s celou řadou domácích i zahraničních institucí (např: Národní památkový ústav, 

Národní galerie v Praze, platforma Dominikánská 8, Akademická farnost Praha, Dům umění 

v Českých Budějovicích, Muzeum umění Kolumba v Kolíně nad Rýnem, Theologisches 

Forschungskolleg der Universität Erfurt, Collège des Bernardins v Paříži etc.). Na sklonku roku 2017 

započalo centrum projekt KOSTELY ETC. mapující nejen klíčové světové stavby sakrální architektury, 

ale i budovy „na pomezí“ (http://ctu-uk.cz/kostely-etc).  

Z 18 ti členů centra se aktivně v roce 2017 zapojovalo 10 členů: Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt, Mgr. 

Martin Bedřich Ph.D., Mgr. Klára Jirsová, Mgr. Aleš Pištora, Mgr. Filip Srovnal, ThLic. Mgr. Martin 

http://ctu-uk.cz/raum-und-liturgisches-feiern
http://ctu-uk.cz/fragment-krista-a-dominikansky-klaster-sv-klimenta
http://ctu-uk.cz/fragment-krista-a-dominikansky-klaster-sv-klimenta
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Staněk, MgA. Petr Neubert, PhDr. Pavla Pečinková, CSc., Benedikt Mohelník OP, Th.D., ThLic. Jan 

Kotas. 

Podrobný přehled všech akcí, včetně fotografií najdete na stránkách centra: http://ctu-uk.cz 

Přehled akcí: 

Bělohorské postní plátno 
Patrik Hábl, Michal Rataj a Norbert Schmidt 
studentský kostel sv. Rodiny v Českých Budějovicích 
Popeleční středa – Velký pátek 2017 

Getsemany 
Popelec umělců 2017 
Akademický kostel Nejsv. Salvátora u Karlova mostu 
Popeleční středa 1. března 2017 

Kristus v Getsemanech 
instalace v presbytáři Nejsv. Salvátora 
1. března – 14. dubna 2017 

Postní zamyšlení 2017 
akademický kostel Nejsv. Salvátora 

Současné umění a sakrální prostor 
Patrik Hábl, Norbert Schmidt a Michal Škoda 
studentský kostel Sv. Rodiny v Českých Budějovicích 
sobota 4. března od 16:00 hodin 

Obraz jako prostor, prostor jako obraz? 
debata s Pavlou Melkovou a Michalem Škodou (nejen) nad novou knihou 
foyer barokního refektáře u Sv. Jiljí v Praze, 29. března 2017 v 19:30 hodin 

Fragment Krista a dominikánský klášter sv. Klimenta 
Jan Royt, Ivo Hlobil, Marius Winzeler, Jan Havrda, Dušan Foltýn, Marcin Szyma a Ondřej Šefců 
odborné kolokvium 
sakristie Nejsv. Salvátora, středa 19. dubna 2017 v 18:00 hodin 

Raum und liturgisches Feiern 
Theologische Sondierungen – Theologische Tagung 
Prof. Benedikt Kranemann, Brigitte Benz, Tomáš Petráček, Norbert Schmidt, Dr. Ulrich Stötzner, 
Sebastian Holzbrecher, Gregor Giele, Filip Boháč OP und Petra Pavlíčková OSB, Petr Štica, Mireia 
Ryšková 
Erfurt, 27. bis 30. April 2017 

Čelem – ale kterým směrem? 
debata o orientaci a uspořádání liturgického prostoru 
Pavel Kopeček a Norbert Schmidt 
barokní refektář u Sv. Jiljí, čtvrtek 4. května 2017 v 19:30 hodin 

Rothenfels – Kolín – Düren – Cáchy 2017 
liturgie, umění a architektura 
seminář KTF UK 
14. - 21. září 2017 

PROCHÁZENÍ – dernisáž 
rozloučení s instalací Magdaleny Bartákové 
Anna Háblová – básně, Slavomír Hořínka – housle 

http://ctu-uk.cz/belohorske-postni-platno
http://ctu-uk.cz/popelec-umelcu-2017-getsemane
http://ctu-uk.cz/popelec-umelcu-2017-getsemane
http://ctu-uk.cz/kristus-v-getsemanech
http://ctu-uk.cz/postni-zamysleni-2017
http://www.ajg.cz/doprovodne-programy/soucasne-umeni-a-sakralni-prostor/
http://ctu-uk.cz/obraz-jako-prostor
http://ctu-uk.cz/fragment-krista-a-dominikansky-klaster-sv-klimenta
http://ctu-uk.cz/raum-und-liturgisches-feiern
http://ctu-uk.cz/celem-ale-kterym-smerem
http://ctu-uk.cz/nemecko-liturgicke-2017
http://ctu-uk.cz/prochazeni-dernisaz


 
 

– 49 – 
 

foyer barokního refektáře dominikánského kláštera u Sv. Jiljí 
středa 22. listopadu 2017 v 19:30 hodin 

ZÁKLOP 
výtvarná a hudební intervence 
Patrik Pelikán, Michal Kindernay, Matěj Šenkyřík, Miroslav Tóth 
a studenti Katedry skladby pražské HAMU 
klášter dominikánů v Praze, Jilská 7a 
úterý 28. listopadu 2017 v 19:30 hodin 

Patrik Pelikán: ZÁKLOP 
výtvarná intervence v rámci projektu NIKA 7a 
foyer barokního refektáře dominikánského kláštera u Sv. Jiljí, listopad 2017 – duben 2018 

Publikace: 

Kristus v Getsemanech 
katalog k instalaci; Krystal OP, Arbor vitae 2017 

Norbert Schmidt: Přímluva za současnost 
Umění v sakrálním prostoru; Nakladatelství Triáda, Praha 2016 

http://ctu-uk.cz/zaklop
http://ctu-uk.cz/patrik-pelikan-zaklop
http://ctu-uk.cz/kristis-v-getsemanech-katalog
http://ctu-uk.cz/norbert-schmidt-primluva-za-soucasnost-umeni-v-sakralnim-prostoru
http://ctu-uk.cz/norbert-schmidt-primluva-za-soucasnost-umeni-v-sakralnim-prostoru

