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Stránka 1 

ÚVODNÍ SLOVO  

Vážené dámy, vážení pánové, 

dostává se vám do rukou první vydání výroční zprávy Univerzitního centra Telč (UCT) za rok 2017. Od roku 2004 tvoří 
UCT nedílnou součást Masarykovy univerzity a za krátkou dobu své existence urazilo poměrně náročnou cestu. 
Ve výroční zprávě najdete stručné shrnutí předchozích let. 

V letech 2009-2011 budova prošla celkovou rekonstrukcí. Výsledkem projektu je více než 5000 m2 zrekonstruovaných a 
nově vybudovaných ploch, které tvoří učebny, posluchárny a pracovny pedagogů. Projekt rekonstrukce byl podpořený 
z FM EHP/Norska (tzv. Norských fondů). 

V dalších letech očekáváme velké výzvy. Nyní se nacházíme ve druhé polovině desetileté udržitelnosti projektu a musíme 
najít další smysluplné využití těchto reprezentativních prostor. 

 
 
 
 
 
Mgr. Jaroslav Makovec 
ředitel 
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POSLÁNÍ UNIVERZITNÍHO CENTRA TELČ  

Poskytujeme studijní a vzdělávací příležitosti fakultám Masarykovy univerzity v kraji Vysočina. Jsme ideálním místem 
jak pro realizaci studijních programů (zejména kombinovaného studia), tak rozličných vzdělávacích a společensko-
kulturních akcí v podobě seminářů, konferencí, školení, výjezdních zasedání, teambuildingů, letních/zimních škol apod. 
Prostory využívají nejen jednotlivé součásti Masarykovy univerzity, ale i komerční subjekty pro prezentační a firemní 
pobyty nebo individuální či skupinové akce připravené na míru požadavkům širokého spektra zájemců. 

Vzdělávací centrum se odlišuje svým umístěním – mimo jižní Moravu. Prostředí je velmi atraktivní: historické jádro Telče 
lemují malebné patrové domy s renesančními štíty a podloubím. Město je od roku 1992 zapsané na seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.   
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PŘEHLED AKTIVIT  

Prostory UCT jsou využívány pro potřeby jednotlivých fakult a pracovišť Masarykovy univerzity. V současné době 
neprobíhá žádná forma pravidelného studia. V průběhu roku je kapacita využívána pro různé typy jednodenních i 
vícedenních vzdělávacích akcí (letní/zimní školy, semináře, workshopy, konference, univerzita třetího věku). Mezi 
významné univerzitní akce můžeme zařadit konferenci Cofola, letní školu energetické bezpečnosti, konferenci Hodnocení 
kvality vysokých škol, železniční seminář a další. 

Zbývající kapacita je nabízena ke komerčnímu pronájmu. Převážná část pořádaných akcí se opakuje, což je známka 
spokojenosti s nabízenými službami. Mezi významné pravidelné události můžeme zařadit Letní školu evropských studií 
Ministerstva zahraničí ČR, tradiční týdenní seminář o americkém právu John Marshall Law School Chicago, Francouzsko-
českou hudební akademii, konferenci Mediální reflexe Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a další.  
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU  (U3V) 

Výuka Univerzity třetího věku probíhá v univerzitním centru 
od roku 2006. U3V je souborem programů celoživotního 
vzdělávání, který je zaměřen na vzdělávání osob seniorského 
věku. Slavnostní akt imatrikulace prvních studentů-seniorů 
se uskutečnil 27. 10. 2006. 

Přehled vzdělávacích programů: 

2006–2009 Dějiny umění a vizuální kultury - 64 absolventů 
2009–2012 Od pravěku do raného novověku z pohledu 
 archeologa - 46 absolventů 
2012–2015 Kulturní dědictví – jeden z pilířů identity národa 
 – 52 absolventů 
2015–2018 Kulturní dědictví – jeden z pilířů identity národa 
 II. – 76 posluchačů 

V roce 2017 rovněž proběhly dva počítačové kurzy zaměřené 
na základy počítačové grafiky a základy práce s digitálním 
fotoaparátem. V červenci se konal každoroční výtvarný 
plenér zaměřený na kresbu a digitální fotografii a v září 
krátkodobý pobytový kurz s názvem Umění renesance.  
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KNIHOVNA 

Knihovna slouží primárně studentům a zaměstnancům Masarykovy univerzity, ale je 
otevřena i pro širokou veřejnost. Knihovní fond je zaměřen na odbornou a populárně 
naučnou literaturu. 

Kromě výpůjční služby jsou prostory knihovny využívány pro pořádání: 

 přednášek (Měsíc v Jihovýchodní Asii – cestovatelská přednáška Michaely 
Vystrčilové, Cesty za poznáním – příběh bílého indiána a tajemství 
peruánských talismanů) 

 výstav (Ukrytá vzpomínka – kresby studentů Zemské vyšší reálky v Telči z let 
1904-1932, Krása ornamentu - výběr kresebných návrhů pro textil, předloh a 
technik nástěnného zdobení interiéru z přelomu 19. a 20. století ze sbírky 
mistra malířského řemesla Jiřího Klimeše z Dyjičky) 

 autorských čtení (autogramiáda Marty Kučíkové ke knize Italské jednohubky 
(s humorem a laskavostí o životě v Itálii) 

 adventních setkání (ukázka činnosti studentů a učitelů SOŠ a SOU Třešť – 
vazba adventních věnců, výroba vánočních svícnů a dekorací, techniky 
zdobení perníčků) 

5 349 – celkový počet knih k 31. 12. 2017 
322 – přírůstek knih za rok 2017 
11 – titulů periodik  



 

Stránka 6 

   



 

Stránka 7 

   



 

Stránka 8 

 

  



 

Stránka 9 

OBSAZENOST UCT 

UBYTOVACÍ AKCE  
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AKCE BEZ UBYTOVÁNÍ  
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KOMBINACE AKCÍ  
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SCOLA TELCZ 2017 

Scola Telcz je společnou aktivitou ČVUT v Praze, Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity 

v Kremži, Centra Excelence Telč ÚTAM AV ČR a Národního památkového ústavu v rámci jejich 

dlouhodobé spolupráce na poli památkové péče. Interdisciplinárního workshopu se účastnili studenti 

univerzit z České republiky (MU, ČVUT) a Rakouska (Donau Universität Krems).  

Tématem zimního workshopu byla obnova a rozšíření památkově chráněných objektů č. p. 70 (bývalý 

měšťanský dům) a č. p. 71 (bývala panská sýpka) na náměstí Zachariáše z Hradce pro potřeby Městské 

knihovny a Základní umělecké školy. Tématem letního workshopu byla obnova venkovských prostor 

v těsné blízkosti historického jádra Telče. 

Cílem letní školy by mělo být nejenom navázání kontaktů mezi jednotlivými institucemi a frekventanty 

akce, ale i jakési názorové fórum přístupů a řešení konkrétních problémů v oblasti péče o zachování 

kulturního dědictví z pohledu různých oborů se zohledňováním místních podmínek a obyvatel.   
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POŽÁR V  UNIVERZITNÍM CENTRU  

Taktické cvičení Hasičského záchranného sboru České Republiky se uskutečnilo 16. 10. 2017. Požár vzniknul ve IV. 
nadzemním podlaží severního křídla budovy prostoru bytu správce následkem zkratu na elektroinstalaci v ložnici. 
Cvičení se zúčastnilo 8 hasičských jednotek. 

Cílem cvičení bylo zdokonalit práci a součinnost hasičských jednotek, ověřit činnost velitelů při organizování a řízení 
zásahu a ověřit dojezdové časy svolaných jednotek. 
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CENÍK SLUŽEB  

CENÍK PLATNÝ PRO MASARYKOVU UNIVERZITU (VNITROORGANIZAČNÍ OBJEDNÁVKA)  

Učebny 

přednáškový sál P1 2 000,- Kč/den 

přednáškový sál P2 1 000,- Kč/den 

počítačové učebny VT1, VT2, VT3 1 000,- Kč/den 

ostatní učebny 700,- Kč/den 

Ubytování 

kategorie 

pokoj 

dvoulůžkový 
mezonet 

třílůžkový 
bezbariérový 

čtyřlůžkový 
pětilůžkový 

mezonet 
čtyřlůžkové 

apartmá 
studentský X 250,- 250,- X X 

lektorský 450,- X X 450,- 450,- 

Uvedené ceny jsou za noc a lůžko. V případě požadavku samostatného pokoje obsazeného pouze jednou osobou je cena 
u studentského pokoje 500,- Kč, u lektorského pokoje 900,- Kč za noc a pokoj. 
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CENÍK PLATNÝ PRO VEŘEJNOST 

Učebny 

přednáškový sál P1 4 000,- Kč/den 

přednáškový sál P2 3 000,- Kč/den 

počítačové učebny VT1, VT2, VT3 3 000,- Kč/den 

ostatní učebny 1 500,- Kč/den 

Ubytování 

kategorie 

pokoj 

dvoulůžkový 
mezonet 

třílůžkový 
bezbariérový 

čtyřlůžkový 
pětilůžkový 

mezonet 
čtyřlůžkové 

apartmá 
studentský X 400,- 400,- X X 

lektorský 600,- X X 600,- 600,- 

Uvedené ceny jsou za noc a lůžko. V případě požadavku samostatného pokoje obsazeného pouze jednou osobou je cena 
u studentského pokoje 800,- Kč, u lektorského pokoje 1 200,- Kč za noc a pokoj. 
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ZAMĚSTNANCI UNIVERZITNÍHO CENTRA TELČ  

Zajištění provozu UCT má na starosti 10 zaměstnanců (z toho 6 žen) na plný pracovní úvazek a 3 externí zaměstnanci 
(z toho 2 ženy). 

Ředitelem UCT je Ing. Josef Plucar (2004-2017). Od ledna 2018 je ředitelem Mgr. Jaroslav Makovec, který byl vybrán 
na základě výběrového řízení. 

  



 

Stránka 17 

KONTAKTNÍ INFORMACE  

Masarykova univerzita 
Univerzitní centrum Telč 
náměstí Zachariáše z Hradce 2 
588 56 Telč 

Tel.: 549 49 1141 
E-mail: info@telc.muni.cz 

www.uctelc.cz 
facebook.com/UniverzitnicentrumTelc 

Budova Univerzitního centra Telč stojí naproti státnímu zámku na náměstí 
Zachariáše z Hradce. 

 


