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Výroční zpráva není jen statistickým výčtem, vždy 
je i prezentací a podkladem k určitým hodnocením  
a zamyšlením. A pro instituci, která je dynamická a hledá 
přesný obsah své náplně činnosti, jakou je naše univerzitní 
centrum, to platí dvojnásob. 

Na začátku roku 2018 jsme stáli před nelehkým úkolem, jak 
otevřít klauzuru našich, kdysi klášterních a veřejnosti málo 
přístupných, prostor. Právě větší otevřenost, lepší komunikace 
a postupné trpělivé budování a rozvoj intenzivnějších vztahů 
s našimi partnery – ať už v Telči, v našem regionu, v Brně či 
na jiných univerzitách – to byly naše největší nedostatky. 

Našim cílem by neměla být jen obyčejná správa objektu, 
který je po celkové rekonstrukci z let 2009-2011 ve skvělém, 
reprezentativním stavu. Chceme v Telči vytvořit skutečné 
středoevropské centrum pro kulturní dědictví. Chceme 
být respektovanou kulturní a vzdělávací institucí, nejlépe 
nadregionálního významu. Chceme samozřejmě i to, aby naše alma mater věděla o našich aktivitách, aby k nám naši profesoři, studenti i zaměstnanci univerzity rádi jezdili a aby 
se s využitím našich exkluzivních a unikátních prostor dlouhodobě počítalo i po skončení udržitelnosti projektu rekonstrukce v roce 2022. 

V mnoha ohledech se to v loňském roce povedlo a první výsledky už máme. Zvýšená aktivita se promítla do nárůstu počtu i pestrosti akcí, partnerů i v rekordním hospodářském 
výsledku. Ale je to stále pouze první krok na cestě, která bude ještě několik let trvat. 

Vždy je správné poděkovat. Dovolím si na prvním místě poděkovat svým kolegyním a kolegům, pracovníkům univerzitního centra, protože na ně změny dopadly nejvíce,  
a přestože to pro ně bylo mnohdy těžké, dokázali se s nimi vyrovnat a naše služby na kvalitě rozhodně neztratily.  Dále bych chtěl poděkovat Petru Haasovi, provozovateli skvělé 
univerzitní kavárny a výhradnímu dodavateli stravovacích služeb v našem univerzitním centru.

Našimi klíčovými partnery v oblasti vzdělávání byly univerzity a instituce sdružené v projektu Scola Telcz. V loňském roce jsme podepsali memorandum o spolupráci šesti institucí 
(Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Dunajská univerzita v Kremži, Národní památkový ústav a Ústav 
teoretické a aplikované mechaniky AV ČR) a i nadále věříme v rozvoj našich vztahů a realizaci dalších společných projektů a vzdělávacích programů. 

Velký progres zaznamenaly také naše vztahy s městem Telč a Krajem Vysočina, pro které jsou naše prostory vždy otevřené, a se kterými můžeme dál společně hledat optimální 
a vzájemně přínosné propojování vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.

Poslední a největší poděkování patří všem lidem v Telči za to, že prostory bývalé Střední odborné školy jsou pro ně stále zajímavé, že se k nám vrací a přichází jako studenti 
Univerzity třetího věku, organizátoři či diváci nezapomenutelných přednášek, koncertů, výstav a podobně. 

Rok 2018 byl rokem změn. Letos nás čeká úkol možná ještě obtížnější: pozitivní změny a trendy potvrdit. Přejme si, aby se to povedlo, aby všechny aktivity byly ku prospěchu 
rozvoje a dlouhodobé udržitelnosti působení Masarykovy univerzity v Telči.

                Mgr. Jaroslav Makovec



Během roku prostory UCT využívaly fakulty a pracoviště Masarykovy univerzity pro různé typy jednodenních i vícedenních 
vzdělávacích akcí (letní/zimní školy, semináře, workshopy, konference, univerzita třetího věku). Mezi významné univerzitní 
akce se např. zařadila konference COFOLA pro mladé právníky, letní škola energetické bezpečnosti, konference Hodnocení 
kvality vysokých škol, železniční seminář, letní výuka anglického jazyka a mnoho dalších.

Zbývající kapacita byla nabídnuta ke komerčnímu pronájmu. K tradičním pravidelným událostem patřila Letní škola 
evropských studií Ministerstva zahraničí ČR, týdenní seminář o americkém právu John Marshall Law School Chicago, 
Francouzsko-česká hudební akademie, mezinárodní konference Nanotechnology for Healthcare, unikátní evropský 
workshop Dok.incubator a další.

V průběhu roku se prostor univerzitního centra začal více otevírat místním organizacím a obyvatelům Telče. Docházelo 
k navázání spolupráce s místními základními i středními školami, k prohlubování spolupráce s městem Telč, mikroregionem 
a ostatními veřejnými organizacemi.

Promoce Univerzity třetího věku v Telči 

V pátek 21. září se v zaplněném divadelním sále telčského zámku konalo slavnostní zakončení kurzu Kulturní dědictví - jeden z pilířů 
identity národa II. Promoce tak zakončily kurz pořádaný Univerzitou třetího věku Masarykovy univerzity ve spolupráci s telčskou 
pobočkou Národního památkového ústavu v Univerzitním centru v Telči v letech 2015-18. 

Promotorem byl proděkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Vladimír Richter. Slavnostního aktu se v zastoupení rektora 
zúčastnila také prorektorka Masarykovy univerzity Naděžda Rozehnalová a odborná garantka kurzu Martina Indrová z Národního 
památkového ústavu. Přítomní byli ale také senátor Miloš Vystrčil či místostarosta Telče Pavel Komín a řada dalších hostů. 

„Cílem kurzu bylo seznámit posluchače s různorodostí památkového fondu ČR a typologickými specifiky jednotlivých krajů. Ale také 
s nejvýznamnějšími šlechtickými rody vlastnícími svá panství na našem území či významnými osobnostmi našich dějin,“ řekl k náplni 
kurzů ředitel Univerzitního centra v Telči Jaroslav Makovec, „jsem na všechny absolventy nesmírně hrdý. Vidět s jakou vážností 
a pečlivostí ke studiu i promoci přistupují, je pro organizátora nepopsatelná radost i závazek v kurzech dále pokračovat.“ dodal. 

Univerzitní centrum v Telči se ponoří do středověku

V pátek 12. 10. začal v pořadí již 5. kurz Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity v Telči. Na akademický rok 2018/2019 byl 
připraven jednoroční kurz s názvem Etudy ze středověkého a raně novověkého života. Kurz byl opět připraven ve spolupráci s územním 
odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Telči. V probíhajícím kurzu je představen svět vrcholného středověku až  
k prahu raného novověku (13. – počátek 16. stol.) v celé své šíři. Třinácté století je u nás dobou, kdy na staré sídelní struktuře vzniká 
svět měst s novým právním stavem – měšťany – a ambiciózní šlechty, prosazující své nároky na úkor panovníka. Společnost však 
nebyla statická a nadále se vyvíjela vstříc ranému novověku (vznik humanismu, univerzit a šíření vzdělání). Vedle života šlechty bude 
představena i majoritní společnost (venkovské obyvatelstvo, měšťané, církev), jejich každodennost, život, smrt, práva i nejistá doba 
válek. Cílem kurzu je představit tuto dobu komplexním způsobem.

Přehled aktivit

Univerzita třetího věku (U3V)

Přehled akcí 
na UC Telč

1 Zahrnuje přednášky NPÚ ÚOP Telč, přednášky Univerzity třetího věku, 
zahájení výstav, přednášky v knihovně UCT
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Počet akcí s ubytováním

ROK PRO MU OSTATNÍ CELKEM POČET 
UBYTOVANÝCH

2011 13 12 25 552
2012 15 17 32 779
2013 21 15 36 957
2014 22 12 34 849
2015 17 9 26 723
2016 14 18 32 1073
2017 25 15 40 1099
2018 31 39 70 1614

Počet akcí bez ubytování

ROK PŘEDNÁŠKY, 
U3V, KNIHOVNA1 OSTATNÍ CELKEM

2011 13 2 15
2012 25 14 39
2013 37 7 44
2014 29 16 45
2015 41 15 56
2016 37 11 48
2017 27 18 45
2018 26 39 65

Počet akcí celkem

ROK PŘEDNÁŠKY, U3V,
KNIHOVNA1 PRO MU OSTATNÍ CELKEM

2011 13 13 14 40
2012 25 15 31 71
2013 37 21 22 80
2014 29 22 28 79
2015 41 17 24 82
2016 37 14 29 80
2017 27 25 33 85
2018 26 31 78 135

Knihovna UCT
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.

Na rozsahu výstav se příznivě projevila spolupráce s Muzeem Vysočiny Jihlava, 
pobočkou Telč. Kromě výpůjční služby jsou prostory knihovny využívány pro pořádání:  

Přednášek
 – setkání s prorokem: povídání s Áronem Aronsonem

 – přednáška doc. Dr. Michala Altrichtra, Th.D – Leopold Škarek

 – přednáška doc. PhDr. Oldřicha Kašpara, CSc. – Čeští jezuité v Latinské Americe)

Výstav
 – Choroše – duchové lesa a čáry a kouzla pařezáků: fotografie Jarmily Včelové

 – Lidová malírna v Telči, Čas vánoční, Telč archeologická

Autorských čtení
 – křest knihy Italské dvojhubky od Marty Kučíkové

Kurzů kreslení a malování
 – pod vedením Alice Grünwald

Filmového klubu
 – v rámci letního festivalu Prázdniny v Telči   

Adventních setkání   

97 – čtenářů
2 810 – fyzických návštěv
4 128 - výpůjček
5 686 – počet knih k 31. 12. 2018 
466 – přírůstek knih za rok 2018 
130 – úbytků knih (vyřazení)
9 – titulů periodik

Statistika 
v roce 2018
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Vysoké školy se v Telči podělily o první zkušenosti s proměnou 
studijních programů

Vysoké školy mění strukturu studia a nastavují vlastní systémy vnitřního 
hodnocení. O tom, jak se s novou situací vypořádaly a co všechno mohou 
dále samy ovlivnit, diskutovali zástupci univerzit i další odborníci na květnové 
konferenci Hodnocení kvality vysokých škol. Akce s podtitulem Teorie a praxe 
velkého třesku: první zkušenosti s proměnou studijních programů se konala 
10. a 11. května v Telči a byla určena všem, kteří se zabývají kvalitou vysokých 
škol.

„Letošní ročník jsme koncipovali hodně diskusně. České vysoké školy mají 
množství čerstvých zkušeností s fungováním nového legislativního rámce 
i s nastavováním svých vnitřních systémů zajišťování kvality a naší hlavní 
snahou je vytvořit prostor pro sdílení těchto zkušeností a jejich reflexi,“ uvedl 
odborný garant konference Petr Černikovský, který zároveň celý proces 
akreditací nastavuje na Masarykově univerzitě.

První zkušenosti s institucionální akreditací představili zástupci tří škol 
(Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého), které 
o tuto akreditaci požádali už ke konci loňského roku. K jejich pohledu se přidali 
i hodnotitelé z Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Samostatná část konference byla určena problematice interdisciplinárních 
přístupů k vysokoškolskému vzdělávání, která v českém kontextu zatím 
zůstává spíše na okraji pozornosti.

Prostor byl věnován také metodám, které vysoké školy využívají při hodnocení 
nových studijních programů. V sekci zaměřené na toto téma vystoupili zástupci 
Rad pro vnitřní hodnocení čtyř univerzit. Doktorským studiem se zabýval 
poslední blok, ve kterém nechyběli zástupci Centra pro studium vysokého 
školství, akreditačního úřadu i samotných doktorských studentů.

V sobotu 19. května jsme otevřeli 
prostory Univerzitního centra Telč 
široké veřejnosti. Součástí dne 
nebyla pouze prohlídka budovy, 
ale i bohatý doprovodný program.  
Na nádvoří UCT vystupovali žáci telčské 
základní umělecké školy. Interiér jedné  
ze tříd byl doplněn o ukázku “Obecné 
školy” z nedaleké obce Radkov a byla 
vystavena část historických tabel 
střední odborné školy, která v budově 
působila do roku 2009. Zajištěny 
byly také výtvarné dílny pro nejmenší 
a občerstvení v Cukrárně-kavárně 
Haas. Úspěšný den jsme zakončili 
podvečerním divadelním představením 
Titus Maccius Plautus: Curculio aneb 
Darmojed v podání studentů Ústavu 
klasických studií FF MU. 

17. ročník Letní školy evropských studií

Státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí ČR 
Miloslav Stašek zahájil svým úvodním projevem 
v pondělí 30. července již 17. ročník Letní 
školy evropských studií v Telči, letos na téma 
„Zodpovědnost a strach – inovace, technologie  
a budoucnost Evropy“. 

Státní tajemník nejprve seznámil účastníky 
symposia - téměř 20 mladých diplomatů ze 17 zemí 
Evropy, Asie, Latinské Ameriky a Blízkého východu 
a stejný počet mladých úředníků z klíčových 
českých institucí (Kancelář prezidenta republiky, 
Senát a Poslanecká sněmovna PČR, Úřad vlády  
a další resorty) s hlavními prioritami české 
zahraniční politiky. K tématu letní školy zdůraznil 
potřebu kvalitního vzdělání coby celoživotního 
procesu a vnitřní integrity mladých diplomatů  
a státních úředníků: zodpovědnost na jejich 
bedrech bude v pracovním procesu velká, ale není 
z ní nutno mít strach.

V Telči se v dalších dnech řada českých i zahraničních 
lektorů, diplomatů a odborníků zabývalo otázkou, 
jaké možnosti a jaká úskalí skýtá aktuální vývoj  
v Evropě. Symposium bylo slavnostně ukončeno 
v pátek 3. srpna.

Spolupráci šesti institucí v Telči stvrdilo memorandum

Slavnostní událost na mezinárodní úrovni se odehrála v pátek 21. září 2018 v Univerzitním centru 
Masarykovy univerzity v Telči. Proběhl zde podpis memoranda o spolupráci šesti významných 
vzdělávacích a výzkumných institucí (Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého 
vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního 
památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR).

Slavnostní podpis memoranda, při kterém jednotlivé instituce zastupovali rektor Dunajské univerzity 
Krems Friedrich Faulhammer, prorektorka Masarykovy univerzity Naděžda Rozehnalová, děkan Fakulty 
architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě Pavel Gregor, děkan Stavební fakulty Českého 
vysokého učení technického v Praze Jiří Máca, generální ředitelka Národního památkového ústavu 
Naděžda Goryczková a ředitel Centra excelence Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR 
Jakub Novotný, je výsledkem několikaleté spolupráce těchto institucí. Dokument obsahuje ujednání  
o výměně akademických a neakademických pracovníků, výměně studentů, spolupráci učitelů, 
spolupráci na vědeckém výzkumu a sdílení společných výsledků výzkumu mezi jednotlivými institucemi. 

Z české strany jde o instituce, které v Telči mají své pracoviště a spolupracují již několik let. Dokladem 
výsledků jejich dlouhodobé kooperace na poli památkové péče jsou např. realizované letní a zimní 
školy s názvem SCOLA TELCZ, které probíhaly za účasti odborníků z jednotlivých institucí a vybraných 
studentů vysokých škol z České republiky i ze zahraničí. Program se skládal z přednášek odborníků, 
ukázek terénní práce a zejména samostatné práce studentských týmů. Součástí byla rovněž podrobná 
prohlídka historického centra města Telče, jeho podzemí a návštěva čtvrti Staré Město. Účastníci měli 
jedinečnou možnost setkávání, přístupu na jinak nedostupná místa a zejména spolupráce se specialisty 
z různých oborů jako jsou památkáři, architekti, zástupci přírodovědeckých disciplín či historikové 
umění. Různorodé byly i vlastní studentské týmy, což účastníkům umožnilo vyzkoušet si mezioborovou 
spolupráci, která je pro památkovou praxi příznačná.

Cílem aktivity SCOLA TELCZ, která bude v Telči probíhat i v dalších letech, je nejenom prohloubení 
kontaktů mezi jednotlivými institucemi a frekventanty akcí, 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 potřeb obyvatel. Jde tedy o příklad oboustranně přínosné 
spolupráce mezi akademickou sférou a výkonnou praxí na mezinárodní úrovni.

HKVŠ Den 
otevřených 
dveří DA MZV ČR

SCOLA TELCZ
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Přestěhování telčské pobočky Muzea Vysočiny do Univerzitního centra

V průběhu srpna a září došlo k přestěhování telčské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava  
do prostor UCT. Změnu si vynutilo zahájení rekonstrukce Zámku Telč. Dočasné přemístění 
muzea do prostor univerzitního centra je zároveň i logickým vyústěním dlouhodobé spolupráce 
obou institucí.

„Někdy v roce 2015 se začalo mluvit o tom, že Státní zámek v Telči bude potřebovat prostory, 
které dosud využívá muzeum, pro své vlastní potřeby. Oficiální výpověď ze stávajících 
prostor jsme celkem záhy obdrželi a nezbylo nic jiného než hledat novou střechu nad hlavou,“ 
vysvětluje důvody stěhování Helena Grycová Benešová z telčské pobočky Muzea Vysočiny 
Jihlava. „O dlouhodobém řešení jednáme s městem, ale najít opravdu vhodné a okamžitě volné 
prostory není jednoduché. Proto jsme rádi, že jsme dočasný azyl našli právě v univerzitním 
centru, které má ideální prostory a navíc je hned naproti zámku.“ dodává. 

Stávající expozice na telčském zámku byla veřejnosti přístupná do konce srpna. Sbírky 
umístěné v depozitáři byly postupně převezeny do depozitářů v Heleníně. Vitríny byly 
přestěhovány do univerzitního centra, kde budou sloužit pro příležitostné výstavy a kde již 
v dubnu proběhla společná výstava Lidové malírny v Telči. Po skončení návštěvnické sezóny, 
tedy od září, začalo stěhování sbírek v expozici, vitrín a všeho ostatního vybavení včetně 
kanceláře.

Podle ředitele UC Telč Jaroslav Makovce bude změna místa příležitostí pro obě instituce. 
„Stěhováním pobočky Muzea do našich prostor dochází k prohloubení naší dlouhodobé 
spolupráce, které si velmi vážím. Zároveň se těším na nové možnosti, které tím získáváme. 
Mám tím na mysli především lepší využití výstavních prostor univerzitního centra. Pokud se 
vše povede, můžeme přemýšlet o velmi zajímavých expozicích a společných projektech, a to 
je určitě výzva nejen pro naše instituce, ale vlastně i pro Město Telč, “ říká Makovec.    

Ve středu 31. 10. byl za účasti starosty Telče Romana Fabeše, místostarosty Pavla Komína 
a vedoucího odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Kraje Vysočina Ladislava 
Seidla slavnostně zahájen provoz telčské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava v prostorách UCT.

Jejím přemístěním do prostor univerzitního centra zůstává zachován nejen běžný provoz 
muzea, ale pro studenty a veřejnost je přístupná i expozice s předměty vztahující se k historii 
Města Telče. K vidění je např. listina (faksimile) z roku 1339, kdy Karel IV. vyměnil Telč za 
hrad Bánov, a tím do Telče přišli páni z Hradce, ukázka archeologických nálezů, popravčí 
meč, unikátní model města z roku 1895, připomínka městských cechů. V etnografické části 
nalezneme svatební praporce, jako ojedinělý fenomén v Čechách i na Moravě, a africké sbírky, 
včetně práce sochaře Františka Vladimíra Foita, který podnikl dvě cesty Afrikou (1931, 1947 
- z té se do Československa, vzhledem k politické situaci, už nevrátil a zůstal v Keni).

Expozice jsou pro zájemce přístupné každý den od 8 do 16 hodin nebo po individuální domluvě.

Empirická data o mobilitě stěžejním tématem Semináře Telč 2018 

Ve dnech 7. až 10. listopadu se v UCT konal odborný Seminář Telč 
2018 s názvem „Mobilita v datech“. Seminář pořádal Institut pro dopravní 
ekonomii, geografii a politiku Masarykovy univerzity (ITREGEP) v rámci 
projektu „Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní 
chování populace“, reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430, který 
je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  
Na semináři se sešli řešitelé projektu z řad partnerských institucí 
(Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, České dráhy, a.s., 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., OLTIS Group, s.r.o., Siemens 
Mobility, s.r.o.), spolu s českou a slovenskou odbornou veřejností 
(Žilinská univerzita v Žilině, Ministerstvo vnitra ČR, Univerzita 
Komenského v Bratislavě, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích).  

Stěžejním tématem semináře bylo využití empirických dat o mobilitě 
obyvatelstva pro výzkum dopravního chování populace a pro 
predikci poptávky po přepravě v souvislosti s plánovanou výstavbou 
vysokorychlostních železničních tratí v České republice. V průběhu 
semináře byla mimo jiné diskutována vypovídací schopnost tzv. big data 
(signalizační data mobilních operátorů), jejich silných a slabých stránek 
a také parametry výběrových řízení, jejichž prostřednictvím mohou být 
signalizační data veřejnými zadavateli pro výzkumné účely pořizována. 
Signalizační data představují velmi hodnotný a zajímavý zdroj informací 
a společně s daty  získanými z dotazníkových průzkumů  poskytnou 
unikátní přehled o mobilitním chování populace v České republice.

Hlavním cílem projektu Nová mobilita je zintenzivnit mezisektorovou 
a mezioborovou spolupráci v rámci výzkumu změn mobilitního chování 
populace v kontextu rozvoje vysokorychlostních železnic v ČR. 
V rámci projektu vznikla odborná platforma propojující výzkumné 
organizace, subjekty aplikační sféry a instituce veřejné sféry, která se 
bude komplexně zabývat socioekonomickými dopady tohoto fenoménu 
na společnost a kvalitu života obyvatel. Smyslem platformy je účinná 
výměna zkušeností, znalostí a informací mezi všemi zainteresovanými 
subjekty.

Památkáři pořádají v Telči přednášky v rámci cyklu Rodinné stříbro – Památky kolem nás

Ve spolupráci s Univerzitním centrem připravilo územní odborné pracoviště Národního 
památkového ústavu v Telči v roce 2018 několik přednášek v rámci cyklu Rodinné stříbro 
– Památky kolem nás. Přednášky se konaly v přednáškovém sále i v knihovně Univerzitního 
centra Masarykovy univerzity v Telči, ale také v sídle památkářů v Lannerově domě (Hradecká 6).

Přednáškový cyklus Rodinné stříbro – Památky kolem nás je již pevně ukotvenou tradicí, která si 
získala své příznivce a své publikum. Jeho součástí je nejen péče o kulturní památky, ale i další 
zajímavá témata z historie. Přednášející vycházejí jak z řad zaměstnanců územního odborného 
pracoviště v Telči, tak z externích institucí a organizací.

Seznam přednášek v roce 2018
 – Letecké odznaky 1918–2018 (Pavel J. Slavík) 

–  Leopold Škarek SJ 1874–1968 – organizátor kulturního a náboženského života 
    (Michal Altrichter)

 – Čeští jezuité v Latinské Americe (Oldřich Kašpar)

 – Třebíčské betlémářství (Antonín Žamberský)

 – Cesta na Bílou horu 1618-1620 (Jaroslav Čechura)

 – Otokar Březina 1868 (Helena Peschová)

 – Zlatá kaplička (Pavel Jerie)

 – Přemysl Otakar II. a Moravské pole 1278 (Václava Kofránková)

 – Moderní architektura v době 1. republiky (Jiří Neubert)

 – Adaptace zámku v Náměšti nad Oslavou na prezidentské sídlo (Marek Buš)

 – Rok 1968 a Slovensko (Miroslav Londák)

 – Expo Brusel 1958 - první poválečná světová výstava (Daniela Kramerová)

MuzeumŽelezniční seminář

Přednáškový cyklus NPÚ

Rok 2018 byl ve znamení větší otevřenosti místním občanům 
a návštěvníkům města Telče. V dramaturgickém plánu se objevily 
nové akce zaměřené na širokou veřejnost. Jednalo se o květnový 
den otevřených dveří, opětovné navázání spolupráce s organizátory 
hudebního festivalu Prázdniny v Telči, výstavu soch na nádvoří UCT, 
jarmark MJUNI (představení fakult MU pro základní školy v Telči) 
nebo Science Slam (prezentace mladých vědců pro GOB a SOŠ 
Telč). Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou se podařilo odehrát 
tři divadelní představení.

Divadelní sezona 2018

Titus Maccius Plautus: Curculio aneb Darmojed (Ústav klasických 
studií FF M)

– studentská inscenace českého překladu dosud nepřeložené 
     Plautovy komedie Curculio

Milada (divadelní společnost PF MU)

–   autorské polodokumentární představení

Space Alien Invaders Project (divadelní spolek The Gypsywood 
Players)

–   autorské sci-fi drama divadelního spolku studentů FF MU

Otevření UCT 
veřejnosti

07 08



Provoz UCT zajišťuje 10 zaměstnanců na plný pracovní 
úvazek a přibližně 10 externích zaměstnanců. Důvodem 
poměrně vysokého počtu externích zaměstnanců je 
jejich využití k výpomoci s úklidovými pracemi během 
hlavní sezony.

Ředitelem UCT je od ledna 2018 Mgr. Jaroslav Makovec.

ZaměstnanciPřehled významných akcí SRPEN NÁZEV AKCE

FF MU kurz anglického jazyka

RMU letní škola pro doktodandy

FSS MU letní škola Energy Security

ZÁŘÍ NÁZEV AKCE

PF MU konference pro soudní znalceLiving in Ivory Towers?

FI MU, ÚVT seminář SitSem

Tremedias školení sociálních pracovníků

Kraj Vysočina letní škola pro pedagogické koordinátory

Historický ústav AV ČR vědecká konference

Nadace dřevo pro život přednáška

ŘÍJEN NÁZEV AKCE

Krajský úřad Kraje Vysočina školení okrskových volebních komisí

NÚKIB konference

FSS MU konference EUSOC

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích výjezdní zasedání

Náboženská společnost českých unitářů konference

LISTOPAD NÁZEV AKCE

Domov pro osoby se zdr. postižením Sulická školení pracovníků

PF MU divadlo pro právníky

ESF MU seminář Telč

Studentská komora AS výjezdní zasedání

PROSINEC NÁZEV AKCE

The John Marshall Law School Chicago seminář

LF MU výjezdní předvánoční zasedání 

Jarmark MUNI představení fakult MU pro základní školy v Telči

Science Slam prezentace mladých vědců pro GOB a SOŠ Telč

Počet zaměstnanců

ZAMĚSTNANCI POČET Z TOHO ŽEN

Celkový počet 
zaměstnanců 10 6

Odborní a techničtí 
pracovníci 4 1

Ostatní zaměstnanci 6 5

Celkový počet externích 
pracovníků 11 9

Masarykova univerzita

UNIVerzitní centrum telč

náměstí Zachariáše z Hradce 2
588 56 Telč

Telefon: +420 549 491 140
E-mail: info@telc.muni.cz

www.FB.com/UniverzitnicentrumTelc
www.uctelc.cz

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

LEDEN NÁZEV AKCE

MU - PdF Mathematicians and scientists as public figures: 
Living in Ivory Towers?

MU - LF pracovní setkání realizačního týmu SIMU+

ČSÚ zpracování výsledků volby prezidenta ČR

ÚNOR NÁZEV AKCE

MU, DUK, ČVUT Scola Telcz

SKRVŠ výjezdní zasedání

Vysočina Tourism českorakouská spolupráce

BŘEZEN NÁZEV AKCE

RMU školení GDPR

Horácké folklorní sdružení soutěž Zpěváček

DUBEN NÁZEV AKCE

DZS výjezdní zasedání

MU - PrF konference COFOLA

Attavena, o. p. s. seminář

Ceitec MU konference PhD Retreat

KVĚTEN NÁZEV AKCE

MFF UK workshop Regularity theory for elliptic and parabolic systems and 
problems in continuum mechanics

RMU setkání ekonomů MU

RMU konference Hodnocení kvality vysokých škol

Okresní hospodářská komora Jihlava výjezdní zasedání

RMU výjezdní zasedání

ČERVEN NÁZEV AKCE

RMU Telč – renesanční perla Vysočiny, kurz U3V

VÚVeL Brno mezinárodní konference Nanotechnology for Healthcare

Asociace poskytovatelů sociálních služeb seminář

RMU hudební dílny v renesanční Telči, kurz U3V

DOK.incubator workshop

ČERVENEC NÁZEV AKCE

Studijní odbor výtvarný plenér U3V

Česko-francouzská akademie Telč hudební akademie

MZV, Diplomatická akademie letní škola evropských studií

09 10




