Aktualizace DZ UK ETF na rok 2014
Pro rok 2014 vychází aktualizace DZ UK ETF z poměrně úspěšných výsledků v předcházejících letech a
soustředí se spíše na dokončení a stabilizaci některých procesů v oblasti materiálního zabezpečení,
podpory vědecké činnosti i rozvoje a zkvalitnění činnosti pedagogické.

1. Věda a výzkum
Přednostním cílem ve vědecké činnosti je pro rok 2014 obhájení projektu Centra excelence a jeho
prodloužení do dalších let – ve spolupráci s FlÚ AV ČR, UK FF, UK KTF a UP Olomouc.
Důležitým prvkem vědecké práce bude nadále projekt PRVOUK ve spolupráci s UK HTF a UK KTF.
V roce 2014 předpokládáme obměnu koordinačního týmu a společnou vědeckou konferenci.
Knihovna, informační systém
Přednostními cíli knihovny UK ETF v roce 2014 je udržet nebo rozvinout činnost a služby ve vztahu
k vědeckopedagogické činnosti fakulty i odborné veřejnosti.
Akutní problém nedostatku místa chce fakulta řešit zčásti rekonstrukcí stávajících prostor, zčásti
zajištěním depozitáře pro méně využívanou část knihovního fondu.
V oblasti pravidelných činností pak jsou prioritami:
‐ zabezpečit pravidelnou obnovu a doplňování knižního a časopiseckého fondu a fondu oborových
databází. Dále zabezpečit pravidelné knihovní zpracování nových akvizic i postupné zpracování
fondu, budování katalogu monografií, periodik, článků a odborných databází. Spolupracovat na
budování katalogu Univerzity Karlovy a na Souborném katalogu ČR CASLIN včetně sdílení databáze
autorit.
‐ pokračovat v revizi bibliografických záznamů seriálů knihovny především s ohledem na
požadavky CKIS a v dalších úpravách záznamů pro potřeby plného využití nástrojů správy seriálů
v knihovním systému Aleph, zvláště v procesu akvizice.
‐ tvorba analytických záznamů článků z fakultních periodik a jejich odesílání do databáze Články v
českých novinách, časopisech a sbornících ‐ NK ČR(ANL).
‐ aktualizace Souborného seznamu časopisů teologických knihoven v České republice (SSČTK).
Spolupráce se 16 institucemi, které v rámci SSČTK figurují.
‐ nadále usilovat o optimalizaci a zkvalitňování nabízených služeb včetně služeb pro studenty se
zvláštními potřebami.
‐ zpřístupnění a propagace digitalizovaných studijních příruček a učebnic z našeho fondu pro
studenty, kteří, ať už kvůli nedostatku exemplářů, kvůli jejich velkému poškození nebo z důvodů
jiných bariér, nemají přístup k papírové verzi.
‐ zajistit personální zabezpečení knihovny tak, abychom i po případném odchodu některých
knihovníků mohli 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/).
‐
nadále
se
podílet
na
projektu
Memoria
mundi
series
Bohemica
(http://www.manuscriptorium.com/). Zabezpečit péči o fond starých tisků a rukopisů, nadále
usilovat o restaurování potřebných dokumentů.
‐ přepracovat orientační systém v knihovně do přehledné a jednotné podoby.
‐ aktualizovat systematické třídění knihovního fondu v souvislosti se vznikem nové katedry.
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2. Studium
Po úspěšné reakreditaci studijního oboru Evangelická teologie na Bc. i Mgr. stupni je třeba ve výuce
realizovat požadavky, které akreditací vznikly:
‐ zvýšení podílu cizojazyčných kurzů
‐ pokračující inovace studijních opor v rámci distančního vzdělávání
Dále bude nezbytné
‐ připravit reakreditaci studijního oboru Teologie křesťanských tradic – ekumenika
‐ pokračovat v restrukturalizaci, sloužící zvýšené kvalitě a profilaci bakalářského programu
sociální práce na základě požadavků akreditační komise z roku 2012
‐ otevřít obor typu double‐degree v sociální práci s finským partnerem (DIAK Helsinki);
‐ otevřít navazující magisterský obor Evangelická teologie v angličtině pro samoplátce,
‐ realizovat kurz CŽV pro konkrétní profesní skupiny ‐ nemocniční kaplany a pro pracovníky
s dětmi v církvích.
‐ připravit a realizovat nové podoby přijímacího řízení v oboru Evangelická teologie
(znovuzavedení přijímacích zkoušek) a Křesťanská krizová a pastorační práce‐diakonika.

3. Doktorské studium a kvalifikační růst
V doktorském studiu chce UK ETF rozvinout intenzivněji práci ve čtyřletých studijních oborech
teologie (s cílem udržet nebo mírně zvýšit počet doktorandů).
‐ v doktorském studijním programu filosofie zůstává úkolem dosáhnout v zabezpečení výuky kritérií
požadovaných akreditační komisí a zrušení omezení akreditace;
‐ nadále trvá potřeba zvyšovat zapojení studentů do vědecké činnosti prostřednictvím grantů,
především GA UK;
V podpoře kvalifikačního růstu pracovníků pokračovat v habilitačních a jmenovacích řízeních v rámci
nutné generační obměny vědeckopedagogických pracovníků.
V roce 2014 úspěšně dokončit řízení probíhající a zahájit minimálně dvě nová habilitační řízení.
Podpořit důrazněji mezinárodní mobilitu vyučujících ve spolupráci s partnerskými univerzitami.

4. Mezinárodní spolupráce
V oblasti mezinárodní spolupráce chce UK ETF v roce 2014 pokračovat v úspěšných mezinárodních
projektech:
‐ spolupráce s Tel Aviv University v rámci mezinárodního konsorcia na projektech biblické archeologie;
‐ mezinárodní konference o křesťanské sociální práci v rámci společného studijního programu
„Diaconia and Christian Social Practice“;
‐ pokračování ve spolupráci s Universitou Heidelberg na teologických projektech a společných
seminářích pro studenty;
‐ připravit projekt mezinárodní vědecké konference k jubileu M. J. Husa (2015 – s Univerzitou Lipsko).
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‐ nadále rozvíjet spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě a obnovit užší spolupráci
s univerzitou ve Vídni.

5. Rozvoj a infrastruktura
Dokončit investiční akci ve spolupráci s RUK, která povede ke 100% vlastnictví budovy fakulty
univerzitou.
Uskutečnit investiční akci k efektivnějšímu využívání budovy – rozšíření prostory učeben a zlepšení
pracovního prostředí. Předpokládá se realizace již existujícího projektu rekonstrukce budovy,
případně i jeho rozšíření – zvláště o rekonstrukci zóny služeb v knihovně.
Podpořit další rozvoj nově zřízeného pracoviště – katedry Pastorační a sociální práce – doplněním a
rozšířením vybavení pro vědecko‐pedagogickou činnost.
Dokončit aktualizaci základních vnitřních předpisů fakulty v návaznosti na nové znění statutu a
Pravidel organizace studia.
Podle možnosti zásadněji inovovat informační technologie na fakultě.

6. Vnější vztahy a komunikace
Pro rok 2014 zůstává úkol zlepšit prezentaci fakulty především prostřednictvím internetových stránek
a vytvořením nových propagačních materiálů;
‐ pokračovat ve spolupráci s médii (zvláště ČR, celostátní periodika a církevní periodika)
‐ intenzivněji rozvinout vztahy se sférou sociální práce a pomáhajících profesí (např. Asociace
vzdělavatelů v sociální práci);
‐ pokračovat v komunikaci a spolupráci s církvemi a církevními organizacemi v ČR i v zahraničí.

7. Zabezpečení činností fakulty
Při stabilizované hospodářské situaci fakulty se UK ETF chce v roce 2014 zaměřit na následující
priority:
‐ aplikovat nový mzdový předpis UK: nové tarifní zařazení zaměstnanců THP, nové mzdové tabulky
pro všechny zaměstnance;
‐ podporovat další vzdělávání THP pracovníků;
‐ připravit a podle možnosti zahájit kroky k rekonstrukci prostor knihovny, v součinnosti s RUK opatřit
prostory pro depozitář knihovních fondů;

Aktualizace Dlouhodobého záměru byla projednána vědeckou radou UK ETF dne 15. 11. 2013
Aktualizace Dlouhodobého záměru byla schválena akademickým senátem UK ETF dne 3. 12. 2013

V Praze 3. 12. 2013
doc. Jindřich Halama, Dr.
děkan UK ETF
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