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Obecné informace

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity, ve zkratce U3V, 
organizačně spadá pod Oddělení celoživotního vzdělávání 
na Studijním odboru Rektorátu Masarykovy univerzity. 
Masarykova univerzita úspěšně realizuje kurzy Univerzity 
třetího věku již od roku 1990.

U3V MU je členem Asociace univerzit třetího věku ČR.

Obsah vzdělávání
Univerzita třetího věku MU je souborem programů 
celoživotního vzdělávání zaměřeným na vzdělávání osob 
v postproduktivním věku.

Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů 
poznatků, vědomostí a dovedností osobám seniorského věku. 
Cílem U3V je nejen prohlubovat dosavadní vědomosti, ale 
i prezentovat nové poznatky, obory a technologie, které jsou 
seniorům jinak nepřístupné.

Podmínky přijetí
Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla 
věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné 
středoškolské vzdělání s maturitou.

Účastník je povinen uhradit zápisné, jehož výši pro akademický 
rok nebo semestr stanoví prorektor.

Posluchači U3V nejsou studenty podle zákona č. 111/1998 Sb. 
o vysokých školách.
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Průběh vzdělávání
Vzdělávání probíhá většinou formou přednášek, případně 
cvičení, seminářů a exkurzí. Jednotlivé přednášky trvají dvě 
vyučovací hodiny (90 minut) a konají se jednou za čtrnáct dní 
od října do května či června.

Výuka se na základě rozhodnutí vedení MU může uskutečnit 
také distanční formou, tedy online.

Přihlašování
Do dlouhodobých kurzů základního programu U3V se 
přihlašuje v období od začátku května do konce června.

Přihlášky na další akademický rok se podávají elektronicky 
přes Obchodní centrum MU, nebo na speciálním 
formuláři osobně v kanceláři Univerzity třetího věku, 
Komenského nám. 2, Brno.

Krátkodobé kurzy U3V MU jsou vždy vypisovány na podzimní 
(září–leden) a jarní (únor–červen) semestr. Přihlašování do 
krátkodobých kurzů probíhá elektronicky.

Cena
Každoročně se u dlouhodobých kurzů základního programu 
U3V hradí pouze zápisné.

Pro akademický rok 2020/2021 bylo stanoveno ve výši 800 Kč.
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Pokyny a informace pro účastníky 
Univerzity třetího věku MU

 → Informace o nabídce studia v programech U3V MU  
a spojení na organizátory:

webové stránky: www.u3v.muni.cz

e-mail: u3v@rect.muni.cz

telefon: 549 498 141

 → Prosíme vás, abyste při vyřizování svých studijních  
nebo organizačních záležitostí dodržovali stanovené 
úřední hodiny:

pondělí a středa: 9.00–11.00 h

úterý a čtvrtek: 13.00–15.00 h

 → Aktuální informace pro posluchače (o mimořádných 
přednáškách, krátkodobých kurzech, exkurzích apod.) jsou 
prezentovány před zahájením každé přednášky formou 
počítačové prezentace (na plátně), zasílány elektronicky 
(mailem), zveřejňovány na webových stránkách U3V MU, 
případně sdělovány ústně organizátory. Věnujte prosím vždy 
těmto informacím pozornost.

 → Programy dlouhodobých kurzů včetně termínů konání 
jednotlivých přednášek budou posluchačům zaslány 
e-mailem (případně poštou) na přelomu srpna a září. 
Zároveň bude upřesněno i místo a doba konání 
jednotlivých kurzů.

 → Výuka v dlouhodobých kurzech probíhá v období září/
říjen–květen/červen zpravidla jedenkrát za 14 dnů, 
převážně formou přednášek. Nejsou zohledňovány 
prázdniny na základních a středních školách. Výuka se 
může uskutečnit také distančně.
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 → V jednom semestru/akademickém roce lze navštěvovat 
i více dlouhodobých kurzů. Upozorňujeme však na možnou 
kolizi termínů.

 → Povinná minimální účast na přednáškách víceletých 
dlouhodobých kurzů pro vydání osvědčení o absolvování 
na slavnostní promoci je 75 %.

 → Přihlášky do navazujících ročníků dlouhodobých 
kurzů (Všeobecně zaměřený kurz, Umění, objednavatelé 
a umělecký styl v dějinách) a jednoletých kurzů se podávají 
každoročně buď osobně v kanceláři Univerzity třetího věku 
MU, nebo elektronicky prostřednictvím Obchodního 
centra Masarykovy univerzity. Termín pro podávání 
přihlášek bývá vyhlášen na jaře příslušného kalendářního 
roku a zveřejněn na webových stránkách U3V MU.

 → Zápisné do dlouhodobých kurzů je nutné uhradit 
nejpozději do 14 dnů od podání přihlášky. V opačném 
případě bude přihláška stornována.

 → Posluchač může požádat o vrácení platby za krátkodobý 
nebo dlouhodobý kurz před zahájením vzdělávání, nikoliv 
v jeho průběhu. Vrácení uhrazené částky je možné jen na 
základě písemné žádosti v důsledku vážných zdravotních 
nebo rodinných důvodů. Na pozdější reklamace nebude 
brán zřetel.

 → Zasedací pořádek na přednáškách není formálně určen.

 → Poskytnutí textové opory k přednášce je ze strany 
přednášejícího dobrovolnou a nadstandardní činností, 
nikoli stanovenou povinností.

 → Všichni účastníci vzdělávacích akcí U3V MU jsou povinni 
bez zbytečného odkladu informovat kancelář U3V MU 
o pozitivním testu na SARS-CoV-2 nebo o nařízení nebo 
doporučení karantény nebo izolace své osoby v souvislosti 
s nákazou SARS-CoV-2.
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 → Realizace programů U3V MU se řídí ustanoveními Řádu 
celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity a Směrnicí 
rektora č. 11/2006.

 → Účastník U3V MU, který se přihlásil do krátkodobého kurzu, 
je povinen zaplatit stanovený poplatek nejpozději jeden 
týden před jeho zahájením. V opačném případě bude 
přihláška stornována a místo nabídnuto jinému zájemci.

 → Účast v krátkodobém kurzu v jednom semestru nezakládá 
přednostní právo účastnit se jeho pokračování i v semestru 
dalším.

 →Neúčast na mimořádných akcích (např. přednášky 
osobností, exkurze apod.), na které jste přihlášen/a, je 
potřeba oznámit minimálně 3 dny před konáním akce.

 →Na vybraných akcích U3V MU jsou pořizovány fotografie, 
případně audio/videozáznam pro propagační účely. Tato 
skutečnost je účastníkům vždy oznámena a mohou vyjádřit 
nesouhlas s pořízením fotografií či audio/videozáznamu.

 → Vedení U3V MU může rozhodnout o ukončení vzdělávání 
účastníka U3V MU. Důvodem rozhodnutí může být:

 – nevhodné chování účastníka na jednotlivých vzdělávacích 
akcích,

 – poškozování dobrého jména Univerzity třetího věku MU 
a Masarykovy univerzity,

 – porušování autorských a vlastnických práv (porušování 
zákazu fotografování, vytváření zvukových nahrávek, 
videozáznamů bez souhlasu lektora, rozmnožování 
studijních materiálů pro jiné než vlastní potřeby bez 
povolení U3V MU),

 – propagace konkurenčních aktivit komerčních subjektů 
v prostorách poslucháren a budov Masarykovy univerzity.
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 → Účastník U3V MU je povinen:

 – docházet na vzdělávací akce včas, nejlépe cca 
15 minut předem, aby mu bylo možno předat organizační 
informace (v případě, že nemá email apod.),

 – vypínat před každou přednáškou zvuk svého mobilního 
telefonu,

 – dodržovat zásady slušného chování obvyklé 
na akademické půdě,

 – udržovat v průběhu vzdělávací akce klid a pořádek, 
nerušit svým projevem a dřívějším odchodem ostatní 
posluchače,

 – dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, 
o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, 
kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání,

 – počínat si tak, aby jeho činnost nebyla příčinou vzniku 
požáru, dodržovat příslušné pokyny a příkazy týkající se 
požární ochrany,

 – předem informovat lektora pohybových a sportovních 
aktivit o jakémkoliv zdravotním omezení. Každý 
účastník zodpovídá za svůj zdravotní stav, je si vědom 
svých možností, cvičí tedy dobrovolně a na vlastní 
zodpovědnost.
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Všeobecně zaměřený kurz
6 semestrů – víceoborový charakter

Kurz je určen všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit svůj 
všeobecný přehled a dříve získané znalosti z nejrůznějších 
vědních oborů. Na jeho koncepci a obsahu se podílejí 
fundovaní odborníci z jednotlivých fakult Masarykovy 
univerzity. Posluchači se tak seznámí s novými poznatky téměř 
ze všech oblastí vědy.

Po ukončení tříletého cyklu obdrží frekventanti kurzu na 
slavnostní promoci za přítomnosti vedení Masarykovy 
univerzity a zástupců všech fakult osvědčení o absolvování.

Umění, objednavatelé  
a umělecký styl v dějinách
6 semestrů – výklad vybraných uměleckých děl

Tříletý kurz se zabývá především výkladem vybraných 
uměleckých děl v okolnostech jejich vznikání a v kontextu jejich 
působení. První rok je zaměřen na spolupráci architektury, 
sochařství a malířství. Ve druhém roce budou posluchači 
seznámeni s objednavateli a sběrateli uměleckých děl. Třetí 
ročník kurzu nabízí téma Co je nového v současných dějinách 
umění. Na koncepci a obsahu kurzu se podílejí akademičtí 
pracovníci Semináře dějin umění Filozofické fakulty MU.

Po ukončení tříletého cyklu obdrží účastníci na slavnostní 
promoci za přítomnosti vedení Masarykovy univerzity, 
zástupců Filozofické fakulty a garanta kurzu prof. PhDr. Jiřího 
Kroupy, CSc., osvědčení o absolvování.

Realizované kurzy
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Kulturní dědictví a památková péče 
na Moravě
2 semestry – 15 přednášek

Jednoletý kurz je realizován ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem. V průběhu kurzu se posluchači 
blíže seznámí s regionem jižní i střední Moravy bohatým 
na historické památky, které dokazují, že tato oblast byla 
jedním z nejvýznačnějších center osídlení ve všech etapách 
vývoje. Celá řada z nich patří na seznam národních kulturních 
památek České republiky.

Univerzita třetího věku  
v Moravském zemském muzeu
2 semestry – 15 přednášek

Již od roku 2011 intenzivně spolupracujme s Moravským 
zemským muzeem. V rámci této spolupráce je připravován také 
jednoletý kurz s názvem Univerzita třetího věku v Moravském 
zemském muzeu. Během 15 přednášek jsou posluchači 
seznámeni s poznatky z oblasti kultury, historie i přírodních věd, 
kterými se zabývají jednotlivá oddělení MZM. Důraz je kladen 
na témata spojená s městem Brnem a jeho okolím.
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Kurz pro absolventy
2 semestry – 4 směry

Pro posluchače víceletých kurzů U3V, kteří obdrželi na 
slavnostní promoci osvědčení o absolvování, je následně 
určen kurz pro absolventy. V rámci něj jsou realizovány čtyři 
směry, které se odlišují svým tematickým zaměřením. Jedná 
se o směr společenskovědní, přírodovědný, zdravovědný 
a humanitní. Absolventi si mohou vybrat, zda se budou 
profilovat pouze v jedné oblasti, nebo budou své poznatky 
rozšiřovat ve více směrech.

Krátkodobé kurzy
Nad rámec uvedených dlouhodobých kurzů mají posluchači 
Univerzity třetího věku možnost vybrat si ze široké nabídky 
krátkodobých tematicky zaměřených kurzů, mimořádných 
přednášek či exkurzí.

Nabídka krátkodobých kurzů se mění každý akademický 
rok. Nabídku dostávají posluchači e-mailem a na kurzy se 
přihlašuje zvlášť.

V akademickém roce 2019/2020 byly realizovány například 
tyto tematicky zaměřené kurzy:

Jazykové kurzy

 → Anglický jazyk pro začátečníky

 → Anglický jazyk pro mírně pokročilé

 → Anglický jazyk pro středně pokročilé

 → Anglický jazyk pro vyšší pokročilé

 → Konverzace v anglickém jazyce
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 → Francouzský jazyk pro neúplné začátečníky

 → Francouzský jazyk pro pokročilé

 →Německý jazyk pro věčné začátečníky

 →Německý jazyk pro mírně pokročilé

 →Německý jazyk pro středně pokročilé

 → Španělský jazyk pro začátečníky

 → Španělský jazyk pro mírně pokročilé

Pohybové kurzy

 → Aquaaerobic

 → Cvičení na správné držení těla

 → Fit v každém věku

 → SM – systém pro začátečníky

 → SM – systém pro pokročilé

 → Vital 60+

Hudební kurzy

 → Hudební dílny v renesanční Telči

 → Zobcová flétna pro mírně pokročilé

 → Zobcová flétna pro pokročilé
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Další tematicky zaměřené kurzy

 → Astronomie aneb blíže ke hvězdám VIII

 → Ekonomie pro každého

 → Latinská Amerika v zrcadle dějin

 →Nástrahy sociálních služeb

 → Očima žen

 → Paříž, její čtvrti, příběhy a legendy III

 → Tajemství skrytá v DNA

 → Trénování paměti

 → Výtvarný plenér – fotografie

 → Výtvarný plenér – kresba

Mimořádné přednášky
Mimořádné přednášky doplňují nabídku základního programu 
Univerzity třetího věku MU. V rámci mimořádné přednášky se 
významné osobnosti např. z politiky, akademického prostředí, 
ale i vědy a kultury vyjadřují k odborným i společenským 
tématům. Tyto přednášky se konají v průběhu celého aka de-
mického roku a jsou určeny nejen pro účastníky dlouhodobých 
kurzů Univerzity třetího věku, ale také pro seniorskou 
veřejnost. Na mimořádné přednášky se přihlašuje zvlášť.
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Univerzita třetího věku disponuje dvěma prostory, které 
jsou určeny pro samostudium posluchačů, a to na Fakultě 
sociálních studií a na Pedagogické fakultě. V obou studovnách 
je vždy přítomen asistent.

Čipová karta
Podmínkou vstupu do obou studoven je vlastnictví čipové 
karty. Výrobu čipové karty zajišťují pracovníci U3V a je 
zpoplatněna částkou 250 Kč.

Čipová karta poté slouží nejen ke vstupu a půjčování knih 
ve studovnách U3V, ale také ve všech fakultních knihovnách 
Masarykovy univerzity.

Jak získat čipovou kartu?

 → Vyfotografujte se v budově bývalé Lékařské fakulty MU, 
Komenského nám. 2, Brno (místnost 139C, přízemí vpravo). 
Focení probíhá vždy ve středu a pátek od 10.00 do 11.00 h.

 → Informaci o tom, že focení proběhlo, sdělíte v kanceláří 
Univerzity třetího věku MU (osobně, e-mailem, telefonicky).

 → Pracovníci U3V zadají výrobu čipové karty. Po vyrozumění si 
čipovou kartu vyzvednete.

 → Při převzetí karty zaplatíte poplatek 250 Kč za její výrobu.

Studovny Univerzity  
třetího věku
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Studovna na Fakultě sociálních 
studií MU
Studovna s bezbariérovým přístupem se nachází v suterénu 
budovy a k dispozici jsou 4 počítače s internetovým 
připojením, TV, DVD i příjemné posezení. Posluchači si zde 
také mohou zapůjčit skripta, knihy, encyklopedie či populárně 
naučné publikace. 

Provozní doba (říjen–červen)

pondělí, pátek 10.00–16.00 h

Fakulta sociálních studií MU 
učebna 049a (suterén)
Joštova 10, 602 00 Brno

 
Počítačová učebna  
na Pedagogické fakultě MU
Učebna je vybavena 15 počítači s internetovým připojením, 
posluchači zde mohou zdokonalovat své uživatelské 
dovednosti s počítačem. 

Provozní doba (říjen–červen)

pátek 9.00–15.00 h

Pedagogická fakulta MU 
učebna 25 (1. NP)
Poříčí 31, 603 00 Brno
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Knihovna v Univerzitním centru Telč
Naši posluchači mohou využívat také služeb Knihovny 
v Univerzitním centru v Telči. Knihovna v Telči nabízí populárně 
naučné i odborné publikace z nejrůznějších oborů. Část 
knižního fondu je tvořena zápůjčkou odborné literatury 
z Krajské knihovny Havlíčkova Brodu. Knihovna je také 
vybavena počítači s internetovým připojením. 

Univerzitní centrum Telč 
přízemí
Nám. Zachariáše z Hradce 2 
588 56 Telč
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Právnická fakulta
Veveří 158/70, 611 80 Brno
www.law.muni.cz

 
Lékařská fakulta
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A17
www.med.muni.cz 

 
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
www.sci.muni.cz

 
Filozofická fakulta
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
www.phil.muni.cz 

 
Pedagogická fakulta
Poříčí 623/7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz 

Fakulty  
Masarykovy univerzity
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Farmaceutická fakulta
Palackého třída 1946/1, 612 00 Brno
www.pharm.muni.cz

 
Ekonomicko-správní fakulta
Lipová 507/41a, 602 00 Brno
www.econ.muni.cz 

 
Fakulta informatiky
Botanická 554/68a, 602 00 Brno
www.fi.muni.cz 

 
Fakulta sociálních studií
Joštova 218/10, 602 00 Brno
www.fss.muni.cz 

 
Fakulta sportovních studií
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A34
www.fsps.muni.cz
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Adresa kanceláře U3V
Komenského nám. 220/2, 602 00 Brno
První budova – 3. nadzemní podlaží (vpravo od výtahu)
Dveře č. 352 a č. 353

Kontakty

infolinka: 549 498 141

e-mail: u3v@rect.muni.cz

www.u3v.muni.cz

facebook.com/U3VMU

Úřední hodiny
pondělí, středa 9.00–11.00 h 
úterý, čtvrtek 13.00–15.00 h
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Kontaktní osoby

Ing. Bc. Barbora Hašková
vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání
telefon: 549 494 336
e-mail: haskova@rect.muni.cz

Lenka Wellová
referentka celoživotního vzdělávání
telefon: 549 497 137
e-mail: wellova@rect.muni.cz

Mgr. Markéta Jelínková
referentka celoživotního vzdělávání
telefon: 549 494 477
e-mail: jelinkova@rect.muni.cz

Mgr. Svatava Kalná
referentka celoživotního vzdělávání
telefon: 549 494 503
e-mail: kalna@rect.muni.cz

 
Pobočka U3V v Telči
Univerzitní centrum Telč  
Náměstí Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč
www.uct.muni.cz 

Ilona Martinů
telefon: 549 491 143
e-mail: martinu@rect.muni.cz



PROGRAMY 
KURZŮ 
2020/2021
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Všeobecně zaměřený kurz  
Univerzity třetího věku
1. ročník

Místo konání: Brno, nejméně v podzimním semestru  
distanční formou, tedy online.

Ve spolupráci s Lékařskou fakultou MU

 1. Srdeční selhání v 21. století
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

 2. Osteoporóza a sarkopenie – hrozba ztráty soběstačnosti
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

 3. Změny oka a vidění spojené s věkem
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.

 4. My a správná výživa
Mgr. Martin Forejt, Ph.D.

 5. Novinky na poli Alzheimerovy nemoci
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

 6. Problematika přenosu infekcí v souvislosti 
s poskytováním zdravotní péče
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.

 7. Nežádoucí účinky a bezpečnost léčiv
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.



24 MUNI | Univerzita třetího věku

Ve spolupráci s Fakultou sociálních studií MU

 8. Ekologické krize a kolapsy starověkých civilizací
doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.

 9. EU: kdo a jak ji řídí?
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

 10. Multikulturalismus, začleňování a exkluze  
v českém školství
Irena Kašparová, M.A., Ph.D.

 11. Pošli to dál! Aneb proč tak rádi sdílíme a přeposíláme
Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.

 12. Jak sociologie vidí medicínu, zdraví a nemoc?
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

 13. Arktida v mezinárodních vztazích
Mgr. Barbora Padrtová, Ph.D.

 14. Politická korupce
Mgr. et Mgr. Aneta Pinková, Ph.D.

Ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MU

 15. Čím je ovlivněna ekonomická situace seniorů
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

 16. „Bezplatné“ veřejné služby
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Změna programu a formy vyhrazena.
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Všeobecně zaměřený kurz  
Univerzity třetího věku
2. ročník

Místo konání: Brno, nejméně v podzimním semestru  
distanční formou, tedy online.

Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU

 1. Potraviny s příznivým působením na fyziologii člověka
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.

 2. Mohou léky vyvolávat rakovinu?
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

 3. Jaderná energetika
prof. RNDr. David Trunec, CSc.

 4. Moderní materiály
Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

 5. Jihomoravské šibenice v časném novověku  
(16.–18. stol.)
prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

 6. Nová Guinea po 13 letech, setkání s domorodcem  
aneb jak se mění zvyky doby kamenné
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

 7. Po čem v Brně chodíme – geologický vývoj Brněnska 
během půlmiliardy let
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.



26 MUNI | Univerzita třetího věku

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou MU

 8. Proč Japonci žijí tak dlouho?
Ing. Ivo Plšek, M.A., M. P. P.

 9. (Ne)známá současná ruská literatura
Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

 10. Ženy, prvotní křesťanská církev a obrazy
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres

 11. Migrace v minulosti (jejich nejčastější příčiny,  
způsoby integrace cizinců)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

 12. Historie a rozvoj Masarykovy univerzity
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

 13. Umělá inteligence, roboti a budoucnost člověka
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

 14. Výklad světa u středoamerických  
předkolumbovských civilizací
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D.

Ve spolupráci s Fakultou sportovních studií MU

 15. Pohyb a zdraví
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

 16. Správnou výživou ke zdraví
Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.

Změna programu a formy vyhrazena.
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Všeobecně zaměřený kurz  
Univerzity třetího věku
3. ročník

Místo konání: Brno, nejméně v podzimním semestru  
distanční formou, tedy online.

Ve spolupráci s Právnickou fakultou MU

 1. Legislativa v ČR
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

 2. Role Ústavního soudu v českém právním systému
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

 3. Dědické právo
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.

 4. Senior v trestním řízení
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

 5. Úřad a občan
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

 6. Místní poplatky a jiné daně
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.



28 MUNI | Univerzita třetího věku

Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU

 7. Bílá hora v českých dějinách – 400 let od nejznámější 
bitvy českých dějin (1620–2020)
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

 8. Škola a učitelé: včera, dnes a zítra
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

 9. Osvobozené divadlo – kontext, vrcholy, odkaz
Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.

 10. Tajemný pojem ROBOT
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

 11. Sibiř není jen velká bílá placka
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D

 12. Jak si mohou prarodiče hrát?
Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D.

 13. Průvodce dějinami Československa 1918–1992 
prostřednictvím dobových obrazových masmédií
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Ve spolupráci s Fakultou informatiky MU

 14. Identita v počítačovém světě
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

 15. Konec soukromí v digitální době
doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D.

 16. Získávání informací
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.

Změna programu a formy vyhrazena.
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Kurzy pro absolventy  
Univerzity třetího věku
Místo konání: Brno, nejméně v podzimním semestru  
distanční formou, tedy online.

Směr humanitní

 1. Mýty a realita v EU: jak je to doopravdy?
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.  
(Fakulta sociálních studií MU)

 2. Megatrendy v cestovním ruchu  
a jejich vliv na udržitelný rozvoj
Ing. Markéta Novotná, Ph.D.  
(Ekonomicko-správní fakulta MU)

 3. Právní úprava módy
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.  
(Právnická fakulta MU)

 4. Velikonoční hudba v průběhu staletí
Mgr. et MgA. Jan Ocetek, Ph.D.  
(Pedagogická fakulta MU)

 5. Nástroje pro zpřístupnění prostředí počítače 
a mobilního telefonu uživatelům s poruchami zraku
Mgr. Radek Pavlíček  
(Středisko Teiresiás)

 6. Dobrovolnictví ve třetím věku
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.  
(Fakulta sportovních studií MU)



30 MUNI | Univerzita třetího věku

Směr společenskovědný

 1. Stárneme zdravěji. Mýtus či realita?
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.  
(Ekonomicko-správní fakulta MU)

 2. Hledání příčin odchodu Velké Británie z Evropské unie 
pohledem práva
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (Právnická fakulta MU)

 3. Brněnský volič
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (Fakulta sociálních studií)

 4. České korunovační klenoty v Rakousku
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (Právnická fakulta MU)

 5. Etika výzkumu v sociálních vědách
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)

 6. Halič: dějiny, kultura a její kontakty s českým prostředím
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)

Směr přírodovědný

 1. Netopýři a zoonózy – jsou pro nás nebezpeční?
doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA  
(Přírodovědecká fakulta MU)

 2. Změna klimatu, její dopady a možnosti adaptace
Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)

 3. Fyzika kolem nás
prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)

 4. Měsíční hory – Rwenzori
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.  
(Pedagogická fakulta MU)
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 5. Hvězdy a my
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.  
(Přírodovědecká fakulta MU)

 6. Budoucnost energetiky a energické politiky
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)

Směr zdravovědný

 1. Nejčastější poruchy štítné žlázy ve vyšším věku
MUDr. Soňa Surková (Lékařská fakulta MU)

 2. Očkování dospělých – přínosy a rizika
MUDr. Adam Lukáč (Lékařská fakulta MU)

 3. Poruchy spánku ve stáří
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.  
(Lékařská fakulta MU)

 4. Poruchy srdečního rytmu ve stáří a co znamenají
MUDr. Marek Škorňa (Lékařská fakulta MU)

 5. Cukrovka - tichý zabiják
MUDr. Šárka Buřilová (Lékařská fakulta MU)

 6. Méně invazivní postupy v lékařství
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.  
(Fakulta sportovních studií MU)

Změna programu a formy vyhrazena.
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Umění, objednavatelé  
a umělecký styl v dějinách
2. ročník

Místo konání: Brno, nejméně v podzimním semestru  
distanční formou, tedy online.

III. Objednavatelé a tvůrci uměleckých děl

 1. Papež Pasquale I., jeho matka Theodora  
a rekonstrukce římských bazilik
prof. Ivan Foletti, MA, Ph.D.

 2. Objednavatelé a sběratelé uměleckých děl v dějinách
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

 3. Roma Alessandrina: Řím v době papeže Alexandra VII.
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

 4. Cisterciácký klášter na Velehradě –  
panovník, biskup a mniši
Mgr. Aleš Flídr

 5. Federico da Montefeltro: válečník, vévoda  
a mecenáš renesanční doby
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

 6. Jindřich Zdík: olomoucký biskup a objednavatel 
uměleckých děl v první polovině 12. století
Mgr. Aleš Flídr

 7. Versailles: zámek, paláce, zahrady a vodní fontány 
v době Ludvíka XIV.
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

 8. Sběratelé a historikové umění
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
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IV. Umělecká díla – objekty sběratelství 
a výstavnictví

 9. Výtvarné realizace na brněnském sídlišti Lesná
Mgr. Martina Mrázová

 10. Počátky sběratelství umění v helenistickém Řecku
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.

 11. Karolinské umění a „karolinská renesance“
prof. Ivan Foletti, MA, Ph.D.

 12. Císař Karel IV. – objednavatel a sběratel ve středověku
Mgr. Aleš Flídr

 13. Obraz světa v uměleckých sbírkách pozdní renesance
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

 14. Ceremoniální kočáry olomouckých biskupů  
doby barokní
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.

 15. Václav Dvořák, sonda do brněnského  
meziválečného sběratelství
Mgr. Martina Mrázová

Změna programu a formy vyhrazena.
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Umění, objednavatelé  
a umělecký styl v dějinách
3. ročník

Místo konání: Brno, nejméně v podzimním semestru  
distanční formou, tedy online.

V. Rozličné podoby uměleckého stylu

 1. Podoby stylů v raném středověku
prof. Ivan Foletti, MA, PhD.

 2. Styl ve výtvarném umění: normativní, modální a funkční
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

 3. Románská renesance nebo renesanční romanik? 
Proměna kostela sv. Prokopa v Záboří
Mgr. Aleš Flídr

 4. Gotika po gotice: Návraty ke středověku  
v architektuře raného novověku
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

 5. Karel Škréta, obraz očistce a barokní „curiositas“
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.

 6. Renesanční arkádový zámek v Čechách a na Moravě
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

 7. Recepce Michelangelovy a Borrominiho architektury 
v 18. století: dvě strany téže mince
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

 8. Výzdoba knihovních sálů v 18. století
Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.

 9. Styly v brněnské meziválečné architektuře
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
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VI. Nové poznatky v dějinách umění

 10. Nové o starých mistrech
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

 11. Tělo a ideál: počátky sochařství ve starověkém Řecku
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.

 12. Nové objevy velkomoravské architektury
Mgr. Aleš Flídr

 13. Giotto
prof. Ivan Foletti, MA, PhD.

 14. Sixtínská kaple: restaurování a interpretace
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

 15. Giorgione da Castelfranco a „giorgionismus“
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Změna programu a formy vyhrazena.
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Univerzita třetího věku  
a Moravské zemské muzeum
Místo konání: Brno, nejméně v podzimním semestru  
distanční formou, tedy online.

 1. Obraz Panny Marie Svatotomské v Brně – význam 
středověkého obrazu na utváření identity
Mgr. Tomáš Drobný

 2. Bible, Bible kralická
Monika Doležalová

 3. Česká literatura počátku 20. století:  
generace, která neexistovala?
Mgr. Hana Kraflová

 4. Svět nerostů aneb úvod do mineralogie
Mgr. Eva Víšková, Ph.D.

 5. Neuč orla létat – režisér Peter Scherhaufer
Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.

 6. Poslední lovci mamutů v Brně
Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D.

 7. Vánoční zvyky známé – neznámé
PhDr. Jana Poláková, Ph.D.

 8. Máme se bát kůrovců? Aneb od nechtěných škůdců 
po klíčové druhy lesních ekosystémů
Jiří Procházka

 9. Vybrané jeskyně Moravského krasu,  
jejich historie a fauna
Mgr. Martina Roblíčková, Ph.D.
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 10. Skleněné šperky a jejich výroba v době laténské
Mgr. Hana Čižmářová

 11. Prostý a hluboký. Jeden pohled na literární dílo 
Jana Čepa
PhDr. František Schildberger, Ph.D

 12. Samizdat a bytové semináře v Brně
Mgr. Petra Pichlová

 13. Domácí mazlíčci v pravěku aneb vztah člověka  
a zvířete v mladší době kamenné
Mgr. Alžběta Čerevková

 14. Geneze a význam typologie postav ve vývoji  
českého loutkového divadla
PhDr. Jaroslav Blecha

 15. Expedice Rembaranka 1969 – příběh vědecké 
výpravy MZM do Austrálie a vzniku nového filmového 
dokumentu o ní. Přednáška s promítáním
Mgr. Petr Kostrhun Ph.D.

Změna programu a formy vyhrazena.



38 MUNI | Univerzita třetího věku

Kulturní dědictví  
a památková péče na Moravě
Místo konání: Brno, nejméně v podzimním semestru  
distanční formou, tedy online.

Kurz je pořádán ve spolupráci  
s Národním památkovým ústavem.

 1. Zrození velkoměsta. Brno v 19. století
Mgr. Pavla Cenková, Ph.D.

 2. Zpráva o městě, které nebylo postaveno
Ing. arch. Dana Novotná, Ph.D.

 3. Následovníci Adolfa Loose
Mgr. Jan Obšivač, Dis.

 4. Meziválečný Baťův Zlín
Ing. Petr Svoboda

 5. Významné historické zahrady Zlínského kraje
Ing. Michaela Letá

 6. České umělecky ztvárněné krajiny zapsané v Seznamu 
světového dědictví UNESCO a specifika péče o ně
Ing. Roman Zámečník, Ph.D

 7. Archeologie památek zahradního umění
Mgr. Jiří Janál

 8. Experimentální archeologie a muzea v přírodě –  
v ČR a okolí
PhDr. Petr Dvořák

 9. Památky lidového stavitelství Zlínského kraje
Ing. arch. Jaroslav Novosad

 10. Cesty k nebesům. Křížové cesty a svěcení krajiny
Mgr. Aleš Homola
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 11. 800 let stavebního vývoje hradu Buchlova
Radim Vrla

 12. Restaurátorské akce z Kyjova (Madona s hroznem, 
Pieta) a ze zámku Milotice (renesanční portréty Adama 
a Anny z Hradce, dle akvarelu z římského muzea interiér 
a mobiliář zámeckého pokoje)
Mgr. Marta Sedláková

 13. Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách 
a na Moravě
Mgr. Zdeňka Míchalová, Ph.D.

 14. Cihelny na předměstích Velkého Brna – od drobného 
provozu k industrializaci
Mgr. Petr Holub

 15. Po stopách dolování na Brněnsku
Mgr. Karel Sklenář

Změna programu a formy vyhrazena.
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