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 Dlouhodobý záměr UK HTF na období 2008-2015 

Husitská teologická fakulta se pokusila od počátku 90. let o vybudování 
otevřené teologické fakulty nového typu, která je konfesně otevřena a 
mezioborově zaměřena. V současné době (2008) považuje za nutné, aby byl 
zachován v první řadě teologický profil fakulty. Z toho vychází také její 
směřování ve všech oblastech její činnosti. Ve své otevřenosti nesmí a nechce 
konkurovat jiným fakultám (pedagogické fakulty, fakulty humanitních studií, 
filozofické fakulty), ale chce pěstovat i některé další obory, které přímo 
souvisejí s činností církví a náboženských společností – proto přesahuje do 
pedagogiky a sociální práce. Tento záměr byl vypracován na základě údajů od 
vedoucích kateder UK HTF. 

 I. Studium 

1. Hlavním studijním programem je teologie. I nadále budou pěstovány 
studijní obory jednooborové husitská teologie, pravoslavná teologie, 
starokatolická teologie – jak bakalářské, tak magisterské studium. Husitská 
teologie je akreditována i v kombinované formě a je možno v tomto oboru 
absolvovat i doktorské studium. Fakulta chce v případě tohoto oboru prohloubit 
spolupráci s CČSH a z části předmětů vytvořit páteř pro program celoživotního 
vzdělávání pro ty pracovníky církve, kteří fakultu neabsolvovali a chtějí si zvýšit 
kvalifikaci.  

2. HTF má akreditovány i některé teologické obory (husitská teologie, 
pravoslavná teologie) jako dvouoborové. UK HTF chce tyto obory kombinovat 
některými jinými obory na dalších fakultách UK, jak je to běžné na zahraničních 
univerzitách. Je zažádáno o rozšíření studijního programu teologie o 
dvouoborové studium religionistiky a o akreditaci studijního programu filozofie 
s dvouoborovým studiem filozofie. Tyto obory fakulta plánuje kombinovat 
pouze v rámci fakulty s teologicky zaměřenými obory, neboť budou speciálně 
profilovat jinak především na praxi zaměřenou teologii. 

3. Chceme vyhovět potřebám CČSH a hodláme ve studijním programu 
teologie akreditovat bakalářský studijní obor pastorační asistent (jednooborové 
studium, zaměřené na praxi). 

4. Studijní program humanitní studia, realizovaný na UK HTF v  oboru 
judaistika (dvouoborová bakalářská i magisterská forma), byl měl být 
v budoucnu kombinovaný s jiným studijním oborem programu humanitní studia 
na jiné fakultě UK. Judaistika je specifikem UK HTF a chceme ji dále rozvíjet, 
včetně již akreditovaného a realizovaného doktorského studia. V současnosti 
uvažujeme i o akreditaci jednooborového studia. 
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5. I v následujících letech chceme uchovat bakalářský studijní program 
Specializace v pedagogice, ve kterém se realizuje jednak studijní obor 
náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání a ve spolupráci s VOŠ 
pedagogickou a sociální studijní obor sociální pedagogika (oba jednooborové). 
Chtěli bychom ovšem nabídnout absolventům těchto bakalářských oborů i 
možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu a sem bude směřovat 
naše akreditační úsilí v letech 2008-2010. V budoucnu uvažujeme i o akreditaci 
učitelských oborů ve dvouoborové formě, aby je bylo možno kombinovat 
s jinými obory v rámci UK. Časový horizont tohoto směřování se zatím (2008) 
nedá přesně vymezit. 

6. V současné době usilujeme o získání akreditace studijního programu 
Sociální práce s oborem sociální a charitativní práce (jednooborové). Po získání 
bakalářské formy studia chceme usilovat i o navazující magisterské studium. Do 
té doby, než bude tento plán realizován, bude fakulta usilovat o prodloužení 
navazujícího magisterského studijního oboru Husitská teologie v kombinaci 
s psychosociálními studii. 

7. Doktorský studijní program Teologie je realizován ve studijním oboru 
husitská teologie a ve studijním oboru judaistka (v prezenční a kombinované 
formě). Máme akreditováno i doktorské studium husitské teologie v německém 
jazyce, která budeme všestranně podporovat. 

8. Ve výuce je třeba zvyšovat intenzitu a efektivitu využívání moderních 
informačních technologií a dále rozšířit databázi komplexních e-learningových 
vzdělávacích objektů o další kurzy pro využití v kombinovaném studiu i 
k podpoře prezenční výuky. 

 II. V ěda a výzkum 

1. Budeme prohlubovat stávající mezinárodní vědeckou spolupráci, neboť 
řada skutečně přínosných vědeckých výsledků byla u nás dosažena díky této 
formě společné práce. 

2. Chceme všestranně podporovat kvalifikační růst všech akademických 
pracovníků a jsme si dobře vědomi, že během něho dochází k intenzivnímu 
výzkumu. 

3. V současné době je na fakultě realizována řada grantů. Počet grantů 
nadále zvyšovat, motivovat pedagogy i doktorandy k jejich získávání. Bude 
usilovat i získání evropských a mezinárodních grantů, neboť fakulta se odborně 
zabývá tématy, které jsou velmi aktuální a mohou mít v příslušných grantových 
agenturách odborný úspěch (dějiny české reformace, judaistika, katolický 
modernismus a další). 

4. Na fakultě je úspěšně realizován již druhý výzkumný záměr, který bude 
končit v roce 2009. Přestože není ještě zcela jasné jak bude probíhat 
institucionální podpora vědy v dalších letech, je jasné vědecké směřování 
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fakulty. Fakulta se hodlá daleko intenzivněji zabývat Husem a husitstvím, 
zejména v souvislosti s Husovým výročím v r. 2015. Zde bude možno ukázat na 
specifika českého filozofického a teologického myšlení uprostřed současné 
Evropy. Samozřejmě jsou zde badatelské programy jednotlivých kateder, které 
musí být plně respektovány. Obvykle se odvíjejí od odborného směřování jejich 
vedoucích a znamenají v některých případech významný příspěvek k rozvoji 
vědy na UK. 

5. Výsledky vědecké a badatelské činnosti pedagogů jsou publikovány 
v edičních řadách „Deus et Gentes“ a „Pontes Pragenses“ a dále v Theologické 
revui. První řada je určena publikování výsledků výzkumného záměru a bude 
ukončena. Bylo by žádoucí, aby vznikly další profilované ediční řady. Rozhodně 
je třeba modernizovat fond vlastních učebnic a založit samostatnou ediční řadu 
skript. 

6. Bude-li v budoucnu financována věda podle tištěných výstupů, bude 
třeba vytvořit jednotlivým pracovníkům takové podmínky, aby mohli vedle 
pedagogické činnosti vědecky pracovat. Při současném vytížení všech 
akademických pracovníků je zajištění těchto podmínek nutné a musí se 
vypracovat konkrétní pravidla. 

 III. Zahrani ční styky 

1. Stávající zahraniční styky co nejvíce rozšířit, umožnit daleko větší 
mobilitu studentů i učitelů, a to zejména v rámci programu Erasmus LLP.                 

2. Považujeme za důležité, aby u nás přednášeli špičkoví odborníci 
příslušných oborů ze zahraničí a chceme pro to vytvářet podmínky. V této 
souvislosti je třeba obnovit činnost Centra pro náboženský a kulturní dialog, 
které sehrálo klíčovou roli při výchově doktorandů a přípravě nových 
pedagogických pracovníků v minulé době.  

3. V akademické tradici UK HTF bylo samozřejmé, že každý habilitovaný 
učitel přednášel určitou dobu v zahraničí. Považujeme za účelné tuto tradici 
obnovit. 

4. Velký význam přikládáme konkrétní bilaterální spolupráci (pravidelné 
studentské semináře, společná vědecká kolokvia, publikace) především 
s německými univerzitami. Postupně chceme zavádět dvojí vedení doktorských 
prací. 

 IV. Personální politika 

1. Personální politika vychází z podpory kvalifikačního růstu mladých 
vědeckých a akademických pracovníků. Nedostatek odborníků v oborech, na 
UK HTF pěstovaných je stále citelný, avšak fakulta vychovala v posledních 18 
letech dostatek specialistů, aby v následujících letech (2008-2015) mohlo dojít 
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k habilitaci nových docentů prakticky ve všech oborech. Jedná se nejméně o šest 
pedagogů v produktivním věku. Jejich nástup by měl zajistit existenci fakulty na 
dlouhou dobu dopředu. Připravují se i další. Bude třeba otevřít také nová 
profesorská řízení. 

2. V budoucnu chce fakulta dbát na to, aby měla dostatek svých 
kmenových pracovníků na plný pracovní úvazek.  

3. Jsme si vědomi problémů stabilizace zejména mladších akademických 
pracovníků. V součinnosti s CČSH se budeme snažit vytvořit zázemí zejména 
pro mimopražské vyučující. 

 V. Rozvoj 

1. Je třeba usilovat o zvyšování počtu studentů, které nesmí být ovšem na 
úkor kvality studia a mělo by odpovídat i kapacitě budovy. 

2. Budova, ve které fakulta sídlí, byla postavena jako škola zcela jiného 
typu a pro realizaci moderního vysokoškolského studia jsou nutné rozsáhlejší 
investice. Z konkrétních cílů, kterým se není možné vyhnout, je nutno uvést 
především: 

a) Modernizovat vybavení všech učeben, protože jejich zařízení je naprosto 
nedostačující a mnohdy nedůstojné UK. Některé učebny vybavit také 
multimediální prezentační technikou. 

b) Transformovat knihovnu UK HTF v optimální informační zázemí, které 
bude odpovídat současným knihovním standardům i požadavkům 
studentů a akademických pracovníků. Tento záměr předpokládá rozsáhlé 
investice do prostorového řešení depozitářů a studovny, elektronickou 
katalogizaci knihovního fondu v programu Aleph a vytvoření 
samoobslužného tiskového a kopírovacího centra. 

c) Pokračovat v implementaci informačního systému UK. 
d) Pokrýt levé křídlo budovy signálem bezdrátové sítě Eduroam. 
e) Provést rekonstrukci kotelny, telefonní ústředny, rozvodů elektřiny a 

vody. 
3. Dalším důležitým bodem rozvoje je vyřešení otázky Husitského 

teologického semináře na Žižkově. Teologická fakulta musí mít nutně k 
dispozici seminář, neboť budoucí duchovní musí dostat během studia duchovní 
formaci, nemůže však tento seminář provozovat. Proto je třeba v součinnosti 
s Církví československou husitskou nalézt v co nejkratší době způsob, jak by 
měla být tato formace zajišťována. Současný stav je naprosto nevyhovující. 
Seminář by měla v budoucnu po všech stránkách (včetně provozních) zajišťovat 
církev, studenti, kteří neprojeví zájem o duchovní formaci a službu v CČSH, 
budou ubytování v zařízeních kolejí a menz. 
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4. Fakulta bude dále podporovat celoživotní vzdělávání a studium seniorů v 
rámci univerzity třetího věku. V rámci centra celoživotního vzdělávání bude 
nabízet vzdělávací kurzy pro rozšiřování kvalifikace pracovníků církví a 
náboženských společností a jiné zájmové kurzy. 

5. Je třeba vyhledávat další zdroje financování, zejména různé rozvojové 
programy (nejen v národním měřítku), sponzory a účelové příspěvky. Jedná se o 
dlouhodobý finanční program, který je třeba pružně dle daného stavu 
aktualizovat. Na konci roku 2008 provedeme inventuru našich možností na 
základě již realizovaných příspěvků a budeme schopni vypracovat určitou 
prognózu na několik dalších let. 

6. UK HTF je stejně jako ostatní teologické fakulty školou specifickou. V r. 
2008 se pravděpodobně bude měnit zákon o hospodářském zabezpečení církví. 
Z této skutečnosti by měly být vyvozeny důsledky tak, aby církve měly samy 
zájem na podpoře profilovaného studia svých kandidátů. Za stávající legislativy 
to je možné jen obtížně. 

7. Fakulta plánuje zhotovení dostatečného množství informačních 
materiálů pro zájemce o studium, které budou zpracovány atraktivní formou, a 
to i v jazykových mutacích. 

 
 
 

Vědecká rada UK HTF dokument projednala dne 6.3.2008. 
 
Akademický senát UK HTF schválil dne 17.3.2008. 
 
 
V Praze dne 17.3.2008 
 
      prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, 
      děkan Husitské teologické fakulty. 


