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Dobrý den!
V novém čísle našeho Bulletinu Vám přinášíme nejčerstvější informace
týkající se připravovaného fakultního plesu. Zároveň upozorňujeme na
právě probíhající studentské hodnocení předmětů za zimní semestr 2013
a na blížící se začátek zápisu předmětů na letní semestr 2014. Čtěte a dozvíte
se mnohem více!
Hodně štěstí v pokračujícím zkouškovém období za SK AS KTF UK přejí
Klára Nechvílová a Marie Benáková

Co se děje na fakultě
* Pan prof. PhDr. Ing. Jan Royt po deseti letech opouští funkci v Akademickém senátě KTF
UK, stejně jako v Akademickém senátě univerzity, má se totiž stát prorektorem pro vědeckou
a tvůrčí činnost v týmu nově nastupujícího rektora univerzity, pana prof. MUDr. Tomáše Zimy,
DrSc., MBA.
Proto proběhnou ve dnech 19. a 20. února 2014 doplňovací volby do komory akademických
pracovníků AS KTF UK a AS UK. V těchto volbách volí pouze akademičtí pracovníci, ne
studenti.
* Chcete-li si připomenout podzimní oslavy 10. výročí založení ÚDKU, na web fakulty byla
umístěna fotogalerie. K prohlédnutí ZDE.
* Už v sobotu 1. února začíná ZÁPIS PŘEDMĚTŮ pro LS 2014!
HARMONOGRAM zápisu předmětů naleznete ZDE.
Svůj DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN potom v Karolince ZDE.
* Studenti, kteří plánují v LS 2014 končit – Zkontrolujte si, že máte opravdu splněno vše, co
musíte mít splněno k připuštění ke státnicím, a že máte dostatečný počet kreditů. V případě
pochybností se obraťte na Studijní oddělení, nebo požádejte o radu členy Studijní komise
(studijni.komise.ktf@gmail.com), popřípadě členy Studentské komory AS KTF UK.
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Co se děje na fakultě
Připomínáme, že až do 16. února 2014 běží sběr dat ve Studentském hodnocení výuky!
Nezapomeňte dát zpětnou vazbu svým pedagogům! Evaluaci najdete v SISu v záložce Anketa.
Pořád si nejste jisti, proč hodnotit? Čtěte ZDE!
Exkurze
ÚDKU chystá exkurzi na výstavu Obrazy krásy a spásy do Plzně: O výstavě ZDE.
sobota 15. února 2014 pod vedením pana dr. Františka Záruby, autobusem, cena 200 Kč, odjezd
v 8 hod. ráno od budovy KTF UK. Zájemci nechť se hlásí na mail: frantisek.zaruba@atlas.cz.
Podpořte fakultu na FB!
Jste-li uživatelé Facebooku, prosím, nezapomeňte (pokud jste tak už neučinili) věnovat svůj
Like/Líbí se mi stránce Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ZDE – pomůžete
propagaci své fakulty! Mnohokrát děkujeme!

Fakultní ples 2014!

28. února 2014 proběhne v Arcibiskupském paláci na Hradčanech už 8. reprezentační ples
Katolické teologické fakulty, tentokrát s podtitulem Twisting Sixties.
K poslechu a tanci zahraje kapela SPV.
V průběhu večera bude možno zakoupit lístky do tomboly.
Program plesu (Zatím předběžný, změna vyhrazena. Děkujeme za pochopení.)
19:30 – Zahájení plesu
20:00 – předtančení
21:30 – taneční vystoupení
22:30 – vyhlášení tomboly
23:00 – Final twist - diskotéka
23:59 – oficiální ukončení plesu
Ačkoli je již mnohé připraveno, stále je třeba některé věci doladit, a proto organizační tým prosí
o Vaše přispění. Jak můžete pomoci?
* moderátorskému páru schází pánská polovička – výřečnost a smysl pro humor předností ;)
* chybí lidé na pozici šatnář/ka – nejlépe více
V případě zájmu kontaktujte, prosím, kol. Markétu Žákovou na mailu: zakovam@centrum.cz
* Tombola – příspěvky do tomboly prosím směřujte ke kolegyním Lence Chýlové a Janě
Povolné (kontakt: lenous.chylova@seznam.cz)
Vstupenky: Studenti: 170Kč; Ostatní: 190Kč; Sponzorské vstupné: 240Kč
Prodejní místa: Vrátnice, knihovna (CKK)
Kontaktní osoby pro prodej lístků – po dohodě předání v klubu akademické obce „Ovce“
Lenka Chýlová: lenous.chylova@seznam.cz; Daniel Verner: dan.verner@emai.cz;
Nina Weissová: WeissovaNina@seznam.cz; Markéta Žáková: zakovam@centrum.cz
Začátek předprodeje lístků bude včas oznámen na webu a Facebooku KTF UK.
Místo konání: Sál kardinála Berana, Arcibiskupský palác, Hradčanské nám. 16, Praha 1.
Zváni jsou všichni členové akademické obce i široká veřejnost!
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Univerzita
Dosluhující rektor UK, profesor Václav Hampl, jmenoval nové děkanky a děkany téměř na
polovině fakult UK. – Ve článku ZDE si můžete prohlédnout medailonky nových děkanů.
Volba probíhala na Právnické fakultě, 2. lékařské fakultě, 3. lékařské fakultě, Lékařské fakultě
v Plzni, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, Filozofické fakultě, Fakultě sociálních věd
a Fakultě tělesné výchovy a sportu.
Nový rektor, profesor Tomáš Zima, převzal 21. ledna 2014 spolu s dalšími nově zvolenými
rektory veřejných vysokých škol jmenovací dekrety z rukou prezidenta ČR Miloše Zemana.
Fotografie z předávání jmenovacích dekretů na Pražském hradě najdete na FB Univerzity
Karlovy v Praze ZDE.
Článek serveru ukacko.cz o novém rektorovi: Tomáš Zima byl jmenován rektorem UK, funkce
se ujme 1. února ZDE.

Zaujalo nás
* Západ seznámili s československým uměním. Jejich příběhy zachytí Eva Táborská. Více ZDE.
Vzpomínka na Jana Palacha
* Pozor na laciná gesta, varoval rektor UK při vzpomínce na Jana Palacha. Více ZDE.
* Jan Palach: Multimediální projekt Univerzity Karlovy: http://www.janpalach.cz/
Výročí příchodu Cyrila a Metoděje
* doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.: Cyrilometodějství, jeho „život po životě“ a inspirace pro
současnost. Více ZDE.
* prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.: Cyril a Metoděj aneb „brána národů“ či „nádvoří pohanů“
Více ZDE.
* NG: 863. SVATÍ CYRIL A METODĚJ. DĚJINY – TRADICE – ÚCTA – výstava už jen do
2. února 2014. Více ZDE. Propagační video na YT ZDE.
Vědecká činnost na univerzitě
COLLEGIUM EUROPAEUM – Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení ZDE.
Článek: Evropská identita není nic pofidérního. Zkoumá ji Collegium Europaeum. ZDE.

Co mělo být na konci, ale vešlo se právě sem :-)
Máte rádi Paříž? Podívejte se, z čeho vzniklo dnešní velkoměsto a jak se
vyvíjelo v průběhu staletí. Ve 3D ;) ZDE.

3

Pozvánky
Pro milovníky plesů
* Ples Vysokoškolského katolického hnutí
14. února 2014 od 19 hodin v Komunitním centru Matky Terezy; Podrobnosti ZDE.
* Reprezentační ples Filozofické fakulty UK
27. února 2014 od 19.00 v Rudolfinu – ve stylu „První republiky“
hudební doprovod: Felix Slováček a jeho Swing Band
Vstupenky – v prodeji každý všední den od 9.00 do 16.00 v kanceláři Studentské rady FF UK
(místnost č. 2 na hlavní budově FF UK) v ceně 250,- Kč stání, 300,- Kč sezení.
FB událost ZDE.
* 8. Reprezentační ples KTF UK, Twisting Sixties
28. února 2014 od 19:30, Hradčanské nám. 16, Praha 1; (podrobnější informace výše)
Výstavy
* Možnosti architektonické kresby: Z představ a cest Bedřicha Feuersteina
7. 1. 2014 – 20. 4. 2014
NG v Praze, grafický kabinet ve 3. patře Veletržního paláce; Více ZDE.
* Příběh slova, příběh myšlenky
výstava představí významné Jungmannovy překlady Miltonova Ztraceného ráje a Chateaubriandovy Ataly; od 15. 1. 2014 do 2. 3. 2014 ve Výstavním sále Galerie Klementinum Národní
knihovny ČR; Více ZDE.
Navštivte Colloredo-Mansfeldský palác
* Tomáš Roubal: Worstseller
17. 1. – 16. 2. 2014
Colloredo-Mansfeldský palác, Praha, út–ne 10.00–18.00, vstup zdarma
Podrobnosti na webu GHMP ZDE. FB fotogalerie z vernisáže ZDE.
* Daniel Hanzlík: Zdroje signálů
8. 11. 2013 – 9. 2. 2014
Colloredo-Mansfeldský palác, út–ne 10.00–18.00, 60Kč/ 30Kč
Podrobnosti na webu GHMP ZDE.
* Prohlídková trasa – dlouhodobá expozice
27. 6. 2013 – 30. 1. 2015
Colloredo-Mansfeldský palác, út–ne 10.00–18.00, 60 Kč/ 30 Kč
Podrobnosti na webu GHMP ZDE.
+ * Udílení a odnímání poct v klasických Athénách (1. přednáška jarního cyklu 2013/2014)
čtvrtek 30. 1. 2014 v 18h v prostorách Ústavu řeckých a latinských studií FF UK v Praze
přednese Mgr. Matěj Novotný; pořádá Jednota klasických filologů; více ZDE; FB ZDE
Vydává Studentská komora AS KTF UK 			

Spolupracujeme s			

E-mail: sk.as.ktf.uk@gmail.com
FB: Studentská Komora Asktfuk
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