Aktualizace DZ UK ETF na rok 2013
Aktualizace dlouhodobého záměru UK ETF pro rok 2013 vychází z hodnocení dosažených výsledků
v uplynulých dvou letech a zaměřuje se na rozvinutí aktivit směřujících k naplňování dalších cílů
uvedených v DZ pro léta 2011‐2015. Rok 2013 má být pro UK ETF důležitým mezníkem v rozvoji a
organizaci studijních programů a oborů uskutečňovaných na fakultě a zároveň by měl potvrdit
nastoupené trendy v rozvoji vědecké práce a v konsolidaci hospodaření fakulty.

1. Věda a výzkum
Přednostními cíli jsou pro rok 2013:
‐ rozvíjet spolupráci s partnerskými vědeckými pracovišti v rámci Centra excelence (UK FF, UK KTF,
AV ČR, Univerzita Palackého Olomouc);
‐ prohlubovat spolupráci na projektu PRVOUK mezi teologickými fakultami UK;
‐ intenzivněji zapojovat mgr. studenty, a zejména doktorandy do vědecké práce a výzkumu, jak v
rámci Specifického výzkumu, tak v rámci projektů GAUK;
‐ mnohem výrazněji zapojit do vědecké a výzkumné práce fakulty pracovníky v oboru sociální práce;
‐ pokusit se využít možnost zahájit řešení mezinárodních vědeckých projektů (s EBF UK Bratislava a
dalšími teologickými fakultami ‐ Vídeň, Lipsko...).
1.1 Knihovna, informační systém
‐ pokračovat ve zdokonalování záznamů knižního fondu v rámci Centrálního knihovně‐informačního
systému UK (CKIS);
‐ řešit způsob generování dat ze Souborného katalogu ČR CASLIN pro tvorbu a aktualizaci
Souborného seznamu časopisů teologických knihoven v České republice (SSČTK ‐ celkem 16 institucí).
‐ zajistit personální zabezpečení knihovny tak, aby mohla zabezpečit stávající služby knihovny a
dosavadní rozsah údržby fondu. Umožnit průběžné vzdělávání zaměstnancům knihovny včetně účasti
na odborných konferencích.
‐ rozvíjet a spravovat informační portál Sofia (sofia.jib.cz/).
‐ dále se podílet na projektu Memoria mundi series Bohemica (http://www.manuscriptorium.com/)
digitalizací vzácných rukopisů a tisků; zabezpečovat péči o fond starých tisků a rukopisů (především
restaurování dokumentů);
‐ zajišťovat administraci, distribuci a prodej fakultního tisku (Teologická reflexe, Communio viatorum,
Studie a texty ETF).
‐ zajišťovat zpracováváni výsledků publikační činnosti ETF UK pro databázi RIV.

2. studium
Po rozvinutí plně strukturovaného studia na UK ETF zůstává přednostním cílem jeho zkvalitňování a
otevírání v mezinárodním měřítku. Prioritními úkoly pro rok 2013 jsou:
‐ reakreditovat studijní program evangelické teologie na Bc. i Mgr. stupni v denní i kombinované
formě;
‐ akreditovat a zahájit výuku kombinované formy studijního programu diakoniky;
‐ akreditovat nový studijní program typu double‐degree v sociální práci s finským partnerem (DIAK
Helsinki);
‐ rozšířit nabídku kurzů CŽV, zejména pro konkrétní profesní skupiny: nemocniční kaplani, výuka
náboženství, vzdělávání církevních pracovníků, vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích;
‐ posílit výuku v cizích jazycích (angličtina) i na bakalářské úrovni;
‐ znovu analyzovat podobu a efektivitu přijímacího řízení a případně je pro ak. rok 2014/2015
modifikovat;
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3. doktorské studium a kvalifikační růst
V oblasti doktorského studia hodlá UK ETF v roce 2013 sledovat tyto priority:
‐ zintenzivnit systematickou kontrolu individuálního studia a vedení doktorandů za pomoci
důsledného hodnocení výsledků v oborových radách;
‐ v doktorském programu filosofie vytvořit podmínky pro přijímání nových studentů (naplnit
požadavky AK a požádat o zrušení omezení akreditace);
‐ intenzivněji zapojit doktorandy do vědeckých projektů, především GA UK;
V oblasti podpory kvalifikačního růstu
‐ uskutečnit nejméně jedno jmenovací řízení z řad pracovníků UK ETF;
‐ uskutečnit nejméně tři habilitační řízení z řad pracovníků UK ETF;
‐ podpořit další mladé pracovníky v přípravě na habilitační řízení formou tvůrčího volna a
zahraničních stáží;

4. mezinárodní spolupráce
V oblasti mezinárodní spolupráce chce UK ETF v roce 2013 vedle pravidelných aktivit sledovat tyto
konkrétní priority:
‐ dohodnout a zformulovat další vývoj vztahů se středoevropskými teologickými fakultami v rámci
konference SOMEF;
‐ rozvinout spolupráci s Tel Aviv University, Izrael prostřednictvím zapojení ETF do mezinárodního
projektu „Lautenschläger Excavation Project“ v rámci mezinárodního konsorcia univerzit. Konkrétně
příprava tematického semináře v rámci výuky na UK ETF a hostovský pobyt vedoucího projektu prof.
O. Lipschitse“ na UK ETF;
‐ sledovat další rozvoj spolupráce v rámci společně uskutečňovaného navazujícího magisterského
programu „Diaconia nad Christian Social Practice“ (Un. Oslo, Heidelberg, Uppsala, Diak Helsinki);
‐ pozorně vyhodnotit dosavadní smlouvy o spolupráci se zahraničními partnery a podle potřeby je
aktualizovat;

5. rozvoj a infrastruktura
V oblasti rozvoje a infrastruktury je základním faktorem budova fakulty v Černé ul., intenzita jejího
využití a otázka potřebných investic. Pro rok 2013 jsou přednostními cíli:
‐ pokusit se dlouhodoběji vyjasnit vlastnické poměry k budově a v návaznosti na to naplánovat nutné
investice;
‐ dořešit zabezpečení budovy včetně integrace výtahu do zabezpečovacího systému;
‐ vytvořit podmínky pro postupnou integraci výuky oboru PSP do budovy fakulty pomocí stavebních
úprav budovy;
‐ ustavit novou katedru pro výuku sociální práce a zajistit pro ni prostory včetně veškerého vybavení
nového pracoviště;
‐ naléhavě zahájit práci na aktualizaci vnitřních předpisů faulty (Statut, studijní řády);

6. vnější vztahy a komunikace
V oblasti vnějších vztahů půjde UK ETF především o prezentaci fakulty ve veřejnosti, jmenovitě:
‐ prostřednictvím internetových stránek fakulty, jejichž podobu bude řešit ve spolupráci s UK;
‐ prostřednictvím nových propagačních materiálů, rozšiřovaných v rámci informačních příležitostí
(informační den UK, GAUDEAMUS);
‐ prostřednictvím spolupráce odborníků UK ETF s médii;
‐ prostřednictvím pokračující komunikace a spolupráce s církvemi v ČR;
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7. zabezpečení činností fakulty
Základní hospodářský cíl fakulty ‐ dosažení vyrovnaného hospodaření ‐ se v roce 2011 a patrně i
v roce 2012 podařilo dosáhnout. V roce 2013 se chce UK ETF snažit pokračovat v nastoupeném
trendu a soustředit se na:
‐ udržení nastoupeného trendu v hospodaření fakulty;
‐ vytvoření podmínek pro intenzivnější využívání budovy fakulty (stavební úpravy, změna dispozic
budovy);
‐ zlepšování pracovník podmínek a v rámci možností i odměňování zaměstnanců (při úspěšném
hospodaření zvyšování odměn);
‐ kvalitativní a motivační hlediska při přijímání nových zaměstnanců;
‐ podporovat další vzdělávání THP pracovníků.

Aktualizace DZ UK ETF byla projednána VR UK ETF dne 9. listopadu 2012

Aktualizace DZ UK ETF byla schválena AS UK ETF dne 8. ledna 2013

V Praze dne 14. ledna 2013
doc. Jindřich Halama, Dr.
děkan
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