
Aktualizace Dlouhodobého záměru Husitské teologické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2015

Preambule

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze přijala v březnu 2008 
Dlouhodobý záměr na období 2008–2015. Po pravidelném hodnocení jeho plnění 
vydává Aktualizaci dlouhodobého záměru pro rok 2015, která eviduje průběh jeho 
plnění a zohledňuje nové výzvy a priority Dlouhodobého záměru ministerstva pro 
období  2011–2015 a  jeho  aktualizace  pro  rok  2015  a  Dlouhodobého  záměru 
Univerzity Karlovy v Praze pro období 2011–2015.

Analýza současného stavu plnění Dlouhodobého záměru HTF

Čl. I, Studium
Bod  1–7:  Ve  studijní  oblasti  se  Dlouhodobý  záměr  průběžně  plní. 

Akreditované  studijní obory se realizují a uchazeči mají o jejich studium zájem. 
Plán  akreditovat  bakalářský  studijní  obor  pastorační  asistent  zůstává  odložen, 
protože  se neprokázala jeho rentabilita a další nárůst počtu studentů  prezenční 
formy bakalářského studia není žádoucí. Záměr připravit akreditaci navazujícího 
magisterského studijního oboru sociální pedagogika byl odložen.

Bod  8:  Postupně  se  zvyšuje  vybavenost  učeben  multimediální  technikou 
(srov. Čl.  V, bod 2) a se vzrůstajícími možnostmi se zvyšuje také poptávka po 
využívání této prezentační techniky. Příprava a šíření elektronických, textových i 
multimediálních  studijních  materiálů  nejsou  na  fakultě  v  současnosti  centrálně 
řízeny a podporovány, někteří akademičtí pracovníci využívají pro elektronickou 
podporu  prezenční  výuky  celouniverzitní  aplikaci  LMS Moodle,  jiní  využívají 
jiné,  zpravidla  méně  sofistikované způsoby sdílení  materiálů  a  podpory výuky. 
HTF má na své subdoméně  k dispozici  pro testování službu Google Apps for 
Education.

Čl. II, Věda a výzkum
Mezinárodní vědecká spolupráce probíhala na fakultě do roku 2011 zejména 

v  rámci  výzkumného  záměru.  Na  podzim  se  periodicky  konala  mezinárodní 
konference k aktuálně  řešenému tématu. Tato praxe pokračuje v rámci projektu 
PRVOUK. V roce 2013 proběhla na univerzitní úrovni mezinárodní konference v 
rámci tohoto projektu na téma Církev – společnost – sekularizace.
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Pracovníci  a  studenti  fakulty  řeší  v  letošním  roce  několik  grantových 
projektů: 1 vlastní projekt GA ČR, 8 projektů interní grantové agentury GA UK, 
jeden projekt  financovaný  v  rámci  specifického výzkumu VŠ  a  jeden v rámci 
univerzitního systému PRVOUK. Jeden pracovník se podílí na projektu UNCE FF. 

V letošním roce proběhla evidence loňské publikační činnosti pro RIV opět 
individuálním  vkládáním  dat  do  systému  OBD  přímo  ze  strany  jednotlivých 
akademických pracovníků.

Čl. III, Zahraniční styky
Z prostředků  institucionálního rozvojového plánu v roce 2014 vycestovala 

jedna studentka do Jihoafrické republiky a jedna studentka do Rakouska. V rámci 
programu Erasmus  bylo  v  roce  2014  realizováno 21  studentských mobilit  (17 
studentů fakulty vycestovalo, 4 zahraniční studenti přicestovali) a 3 pedagogické 
mobility (2 pracovníci fakulty vycestovali, 1 zahraniční pracovník přicestoval na 
HTF). Jeden student ze Slovenska přicestoval v rámci programu Visegrad Fund. Z 
prostředků  Fondu mobility UK absolvovaly 2 studentky HTF studijní pobyt ve 
Švýcarsku a Španělsku. V rámci meziuniverzitní spolupráce byly realizovány 2 
studijní pobyty jednoho akademického pracovníka.

Byly uzavřeny nové bilaterální dohody s teologickými fakultami univerzit v 
Göttingen, v Helsinkách a v Rize.

Začátkem listopadu proběhne pravidelný každoroční mezinárodní seminář s 
Institut für Evangelische Theologie, Universität Regensburg, při kterém studenti 
HTF  absolvují  blok  workshopů  a  přednášek  na  partnerském  pracovišti  v 
Regensburgu  a  studenti  partnerské  instituce  obdobný  blok  pod  vedením 
pracovníků HTF v Praze.

Čl. IV, Personální politika
V loňském roce nebylo na HTF zahájeno ani neproběhlo žádné habilitační 

řízení.  V  letošním  roce  se  připravuje  zahájení  habilitačního  řízení  dvou 
akademických pracovníků.

Čl V, Rozvoj
Bod 1: Fakulta v uplynulém období udržovala počet studentů několik procent 

nad  financovaným  počtem,  aby  zmírnila  možný  výkyv  v  důsledku 
demografického  vývoje.  V  letošním  přijímacím  řízení  zůstal  počet  přijatých 
studentů stabilní.

Bod 2: Ve sledovaném období se do letošního roku podařilo vybavit 8 učeben 
novým  nábytkem  a  7  učeben  multimediální  prezentační  technikou.  Byla 
zrekonstruována knihovna fakulty, zřízen nový depozitář, rozšířen knižní fond o 
cca  7000  svazků  z  pozůstalosti  prof.  Kurta  Schumachera,  upravena  stavební 
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dispozice  studoven,  upraveno  výpůjční  a  informační  centrum  a  knižní  fond 
zkatalogizován  v  programu  Aleph  v  Centrálním  katalogu  UK.  V  prostorách 
knihovny bylo zřízeno samoobslužné kopírovací a tiskové centrum. V loňském 
roce  byl  dále  zkatalogizován  knižní  fond  deponovaný  na  katedře  biblistiky  a 
judaistiky.

Hlavní blok budovy fakulty i její levé křídlo je pokryto signálem bezdrátové 
sítě Eduroam. Byla modernizována síťová infrastruktura, posílena konektivita do 
levého  křídla  propojením  optickým  kabelem,  instalovány  modernější 
konfigurovatelné  aktivní  prvky.  Na  fakultním  serveru  byl  zaveden  systém 
automatického zálohování uživatelských dat, umožněna zastupitelnost pracovních 
stanic  a  spuštěn  systém centrálních  automatických  updatů  operačního  systému 
Windows.  Dále  byla  pořízena  IP  telefonní  ústředna  s  možností  přímé  volby. 
Správu sítě zajišťuje externí firma.

V  letošním  roce  je  v  rámci  Institucionálního  plánu  rekonstruována  a 
vybavována novým nábytkem zasedací místnost H401.

Bod 3: Problém Husitského teologického semináře na Žižkově byl vyřešen a 
od roku 2009 zařízení funguje v režii CČSH.

Bod 4: Fakulta podporovala celoživotní vzdělávání a univerzitu třetího věku 
do  roku  2011  v  rámci  decentralizovaných  a  centralizovaných  rozvojových 
projektů. V letošním roce byla univerzita třetího věku financována MŠMT v rámci 
rozpočtového  ukazatele  F.  Fakulta  nabízí  v  rámci  celoživotního  vzdělávání 
především jazykové kurzy, pořádá vzdělávací exkurze do významných národních i 
zahraničních lokalit a pravidelnou Večerní akademii religionistiky. Fakulta získala 
akreditaci  MŠMT  pro  dva  vzdělávací  programy  pro  celoživotní  vzdělávání 
pedagogických  pracovníků  „Náboženství  a  česká  společnost“  a  „Rozvíjení 
pedagogických dovedností.“

Bod 5: Byl odložen na neurčito v důsledku změny vnějších okolností.

Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2015

Na základě provedené analýzy a implementace priorit Dlouhodobého záměru 
Univerzity Karlovy pro období 2011–2015 a  Dlouhodobého záměru ministerstva 
pro období 2011–2015 a jeho aktualizace pro rok 2015 Husitská teologická fakulta 
takto  aktualizuje  svůj  Dlouhodobý  záměr  na  období  2008–2015,  adaptuje  své 
priority a deklaruje cíle pro rok 2015:

I. Studium
! Pokračovat v realizaci všech akreditovaných studijních programů.
! Podporovat kvalitu studijních programů.
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! Snižovat studijní neúspěšnost studentů a podporovat kvalitní studium také 
formou elektronické publikace učebních a odborných textů.

! Zlepšovat  podmínky  pro  studium  studentů  se  speciálními  vzdělávacími 
potřebami.

! Hledat  způsoby  podpory  studia  a  odborné  práce  nadaných  studentů  v 
magisterských a zejména doktorských studijních programech.

! Rozvíjet  poradenské služby pro uchazeče a studenty a  podle možností  k 
tomuto cíli nadále využívat podpory centralizovaných projektů.

II. Věda a výzkum
! Podílet se na přípravě oslav výročí Jana Husa.
! Podporovat kvalitu vědecké práce akademických a vědeckých pracovníků 

fakulty.
! Motivovat  kmenové akademické a  vědecké pracovníky,  aby výstupy své 

vědecké práce uplatňovali za HTF jakožto své kmenové pracoviště.

III. Mezinárodní spolupráce
! Podporovat  studentské  a  pedagogické  mobility  z  programu  Erasmus  a 

jiných dostupných programů.
! Pokračovat  v  pořádání  mezinárodních  seminářů  s  Univerzitou  v 

Regensburgu.

IV. Personální politika a kvalifikační růst
! Pokračovat v podpoře dalšího růstu mladých akademických a vědeckých 

pracovníků.
! Zahájit habilitační řízení dalších akademických pracovníků.
! Posílit  systém  dalšího  odborného  a  jazykového  vzdělávání  a  rozvíjet 

pedagogické dovednosti akademických pracovníků.

V. Rozvoj
! Renovovat vybavení počítačové učebny (pořídit nový HW a SW terminal 

serveru,  nové  tenké  klienty  podporující  monitory  s  větší  úhlopříčkou  a 
rozlišením a nové monitory s úhlopříčkou 19–20'').

! Dále rozvíjet obsah webových stránek fakulty (požadovat přitom možnost 
propojení  webové  prezentace  s  dalšími  systémy  jako  jsou  databáze 
personální  a  studijní),  prezentovat  fakultu  na  sociálních  sítích  a 
zatraktivňovat fakultu pro budoucí studenty řádného studia i CŽV.
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! Pracovat na vytváření komunity absolventů fakulty také pomocí sociálních 
sítí a webových stránek fakulty.

! Dále podporovat existující programy celoživotního vzdělávání.

V Praze, dne 15. 9. 2014

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek,
děkan
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