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Úvod  

 

Česká republika k 31. 12. 2016 měla 10 579 obyvatel, z toho seniorů ve věku 65 let a více 

bylo 1 989 tisíc. (26,7 %).1 

 

Univerzita třetího věku (dále U3V) je nejznámější vzdělávací možností / aktivitou a zároveň 

nejnáročnější způsob vzdělávání pro seniorskou věkovou skupinu. Tyto aktivity mají pozitivní 

vliv na jejich život a umožňují jim udržet krok s technickým pokrokem, včetně 

komunikačních technologií, které lze využít také pro spojování lidí, tedy k omezení 

marginalizace, osamění a izolace seniorů od mladších lidí. Proto je třeba přijmout opatření, 

která zajistí starším lidem přístup k moderním technologiím a umožní jim vyrovnat se s jejich 

vývojem. 

 

Poslání U3V je spatřováno nejen v zabezpečování práva starších na učení a vzdělání, ale také 

v realizaci jejich zájmového vzdělávání na současné vědecké úrovni, v udržování a zlepšování 

jejich fyzické kondice, a rovněž v aktivitách výzkumných.  

 

U3V znamenají cestu k získávání nových poznatků, vědomostí, zkušeností. Pro osobu seniora 

je důležitá také možnost získat sociální kontakt s věkově blízkými lidmi, navázání nových 

přátelství. Senioři se během studia nesetkávají jen se svými vrstevníky a kolegy stejného 

věku, dochází také ke kontaktu se studenty, k mezigeneračním vztahům. 

 

 

1 Cíle / koncepce vzdělávání seniorů 
 

Česká vláda přijala „Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 

až 2017“ (NAP), kde se uvádí, že v České republice přes dobře etablovaný systém U3V 

poptávka po jimi poskytovaném vzdělání stále převyšuje nabídku. Tento typ vzdělávání 

seniorů se soustřeďuje zejména na zájmové vzdělávání. Ačkoliv jeho výstupy nejsou 

akceptovatelné na trhu práce, mají pozitivní přínos v osobním rozvoji seniorů a zvyšují jejich 

aktivní zapojení do společnosti. (Akční plán, 2012, s. 11) V tomto „NAP“ byl definován 

strategický cíl: Zvýšit podíl seniorů zapojených do zájmového vzdělávání prostřednictvím 

U3V, a to s ohledem na místní dostupnost. Dále se zde uvádí: Informovat obce a regiony 

prostřednictvím osvěty a příkladů dobré praxe o přínosech virtuální U3V. (Akční plán, 2012, 

s. 15) 

 

Univerzity 3. věku sdružuje Asociace U3V. Valné shromáždění členů Asociace U3V přijalo 

„Dlouhodobý záměr rozvoje seniorského vzdělávání na vysokých školách v České republice 

                                                 
1 Státní úřad statisticky - Obyvatelstvo 



na roky 2016-2020“, který vychází z dokumentu „Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol 

na období 2016-2020“ a z dalších dokumentů Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 

a z Usnesení vlády České republiky. 

 

Cíle Asociace U3V: 

 Garance poskytovaného vysokoškolského vzdělávání na U3V. 

 Dodržování etické stránky vzdělávání. 

 Posilování významu U3V v povědomí společnosti. 

 Dostupnost vzdělávání seniorů na vysokých školách. 

 Udržování vysokých standardů kvality všech činností – nároky na znalosti, 

dovednosti, kompetence, výstupy. 

 Spolupráce (internacionalizace) s evropskými U3V 

 

 

2 Současný stav vzdělávacích programů pro seniory 
Současný stav vzdělávacích programů pro seniory jsme vyhodnotili na základě výzkumu. 

 

2.1 Metodika výzkumu 

Stav vzdělávacích programů pro U3V v ČR jsme analyzovali kvantitativním výzkumem, 

technikou dotazníku, který měl 11 otázek (4 otázky dichotomické, 3 otázky trichotomické, 

2 otázky výčtové, 2 otázky otevřené). Výzkum byl realizován v době od 9. 11. 2017 do 5. 12. 

2017. Oslovili jsme 42 fakult vysokých škol v České republice, odpovědělo nám 34  (viz 

příloha č. 2), někteří odpovídali jen na některé otázky. U3V nemají v ČR na státních 

vysokých školách jednotnou organizace. Na některých vysokých školách jsou organizovány 

centrálně (např. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Slezská univerzita v Opavě), na jiných jsou 

organizovány po fakultách (např. Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě).   

Následující grafy jsou vyhodnocením jednotlivých otázek, pokud není uveden graf, tak otázka 

byla otevřená (viz otázka č. 6 a 11).  



 

2.2 Analýza vzdělávacích programů pro seniory v České republice 

 

Graf č. 1: Rozvoj U3V dle počátku zahájení výuky od roku 1987 do 2015 

 

Komentář: 

Ze subjektů, které se zúčastnily výzkumu, tak zahájily vzdělávání U3V nejdříve v roce 1987, 

velký rozvoj nastal v jednotlivých letech 1992, 1998, 2005 a největší v roce 1995. 

 

 

 
 

Graf č. 2: Počátek (rok) využívání informačních technologii 

 

Komentář: 

Informační technologie jsou využívány od roku 1990, využívá je 27 subjektů. Největší nárůst 

ve využívání informačních technologii byl v roce 2008. 



 

 
 

Graf č. 3 a: Využívané SMART technologie  

 

 
 

Graf č. 3 b: Jiné využívané technologie 

 

Komentář: 

Nejvíce se využívá PC, dále internet, notebook, tablet, smartphone, následují dataprojektor, 

interaktivní tabule, smartboard, čtečka, GPS. 

 



 
 

Graf č. 4 a: Zapojování studentů do výuky U3V 

 

Komentář: 

Studenty do výuky zapojuje 25 subjektů a to jako lektory, pomocníky v případě potřeby, 

konzultanty nebo v jiné roli, tj. příprava exkurzí U3V, organizace workshopů, 

spoluorganizátoři exkurzí, organizační a administrativní pracovníci,  

 



 

 
 

Graf č. 4 b: Zapojování doktorandů do výuky a jejich pozice ve výuce 

 

Komentář:  

Doktorandi jsou zapojování více než studenti a to jako lektoři, pomocníci v případě potřeby, 

konzultanti nebo v jiné roli. 



 

 
 

Graf č. 5: Hodnocení lektorské činnosti vykonávané studenty a doktorandy 

 

Komentář: 

Pokud jsou studenti a doktorandi zapojování do výuky, tak v případě, že je posluchači 

hodnotí, tak jsou spokojeni. 

 



 

6. Pokud zapojujete do přednášek na U3V studenty nebo doktorandy, jsou témata, 

která pro ně upřednostňujete? 

Základy práce s PC -  počítačová gramotnost, internetem, MS Office, počítačová grafika. 

Geovědní a enviromentální témata podle zaměření, kterému se v navazujícím studiu věnují. 

Cestování -  specifika cizích zemí. 

Právní gramotnost 

Témata, na kterých sami doktorandi vědecky pracují a která souvisejí nebo přímo jsou 

předmětem vzdělávání v kurzu. 

Mobilní aplikace, správa souborů, tablety a jiná zařízení, internet 

Témata obvykle vycházejí z odborných zájmů studentů, tj. prezentují výsledky 

seminárních, bakalářských projektů. 

Novinky v oboru, aktuality. 

Experimentální výuka. 

Zdravotnická témata. 

Výtvarný obor 

 

 

 
 

Graf č. 6: Hodnocení lektorské činnosti vykonávané posluchači U3V 

 

Komentář:  

Posluchači U3V jsou zapojování do výuky méně než studenti nebo doktorandi a to zejména 

jako dobrovolníci nebo placení lektoři. 



 
 

Graf č .7: Využívání informačních technologii lektorů U3V z řad posluchačů U3V 

 

Komentář:  

Pokud jsou posluchači U3V lektory, tak všichni využívají informační technologie. 



 

 
 

Graf č. 8: Vzdělávací aktivity organizované seniory -  posluchači 

 

Komentář:  

Z 34 odpovídajících, 14 odpovědělo, že posluchači si organizují sami vzdělávací aktivity 

z toho 5 pravidelně a 9 příležitostně.  



 

 
 

Graf č. 9: Další vzdělávací aktivity posluchačů U3V  

 

Komentář:  

Pokud jde o to, zda se senioři U3V sdružují v rámci spolku, klubu atd., který nabízí  

další vzdělávací aktivity, tak zde jsou velké rezervy, protože 11 odpovědělo ano, 20 záporně -  

ne. 



 

11. Je něco zajímavého, inspirativního ve vaší U3V, co byste nám chtěli sdělit? 

Senioři jsou mnohem vděčnější a pozornější studenti než naši řádní studenti. 

Součástí přednášek historie techniky, osobní management a UNESCO -  návštěvy muzeí. 

S naší U3V (s našimi lektory) jezdíme do pěti měst v kraji Vysočina, v každém městě 

nabízíme jeden kurz, výuka zde probíhá každých 14 dní. 

V okrese Karviná podporují studium U3V finančním příspěvkem některá města a obce 

Většina seniorů navštěvuje program Institutu vzdělávání a poradenství již poněkolikáté. 

Studenti jsou s námi asi 10 let, v r. 2016 jsme byli na letním táboře pod stany. 

jsme první umělecká škola v republice, která začala organizovat kurzy 

Možnost studia oboru sborový zpěv -  senioři již měli řadu vystoupení, máme velmi kladné 

ohlasy, výborná publicita. 

Účastníci se aktivně zapojují ve svém volném čase -  vyhledávají témata, náměty, 

informace, které poskytují lektorovi, sami kurz propagují a přivádějí další zájemce. 

Senioři se podílejí na tvorbě webových stránek U3V, připravují prezentace pro DOD, 

pomáhají při testování uživatelského SW pro specifické uživatele. 

VUT nabízí v roce 2016/2017 50 kurzů zaměřených na techniku, chemii, architekturu, 

podnikání, výtvarné umění, moderní technologie, a také pohybové kurzy. 

Senioři provozují na webových stránkách časopis -  blog posluchačů a absolventů U3V, 

v rámci Klubu organizují různé akce -  sekce výuková, kulturní, vycházková. 

Vzdělávací exkurze, kde posluchači U3V zpracovávají dílčí referáty související s exkurzí. 

Letní škola jako doplňková aktivita. 

Zájem, s jakým se posluchači U3V seznamují s moderními technologiemi. 

Kurzy jsou určené pro cca. 15 posluchačů, věnujeme se jim individuálně, posluchači tento 

způsob při výuce oceňují. 

Využíváme Moodle k výuce, virtuální třída -  senioři plní různé studijní materiály 

a hodnotitelné aktivity a mají možnost ke komunikaci. 

 

 



 

2.3 Shrnutí analýzy vzdělávacích programů 

Ze subjektů, které se zúčastnily výzkumu, zahájily vzdělávání U3V nejdříve v roce 1987, 

velký rozvoj nastal v jednotlivých letech 1992, 1998, 2005 a největší v roce 1995. Informační 

technologie jsou využívány od roku 1990, využívá je 27 subjektů. Největší nárůst ve 

využívání informačních technologii byl v roce 2008. Nejvíce se využívá PC, dále internet, 

notebook, tablet, smartphone, následují dataprojektor, interaktivní tabule, smartboard, čtečka, 

GPS.  

 

Studenty do výuky zapojuje 25 subjektů a to jako lektory, pomocníky v případě potřeby, 

konzultanty nebo v jiné roli: příprava exkurzí U3V, organizace workshopů, spoluorganizátoři 

exkurzí, organizační a administrativní pracovníci. 

 

Doktorandi jsou zapojování více než studenti a to jako lektoři, pomocníci v případě potřeby, 

konzultanti nebo v jiné roli. Pokud jsou studenti a doktorandi zapojování do výuky, tak 

v případě, že je posluchači hodnotí, tak jsou spokojeni. Pokud jsou tedy zapojování do výuky 

U3V studenti nebo doktorandi, jsou pro ně upřednostňována témata:  

 Základy práce s PC - počítačová gramotnost, internet, MS Office, počítačová grafika. 

 Cestování - specifika cizích zemí.  

 Právní gramotnost.  

 Témata obvykle vycházejí z odborných zájmů studentů a doktorandů, tj. prezentují 

výsledky seminárních, bakalářských projektů. Dále jsou to témata, na kterých sami 

doktorandi vědecky pracují, a která souvisejí nebo přímo jsou předmětem vzdělávání 

v kurzu.  

 Mobilní aplikace, správa souborů, tablety a jiná zařízení, internet.  

 Novinky v oboru, aktuality. 

 Experimentální výuka.  

 Zdravotnická témata.  

 Výtvarný obor. 

 

Posluchači U3V jsou zapojování do výuky méně než studenti nebo doktorandi a to zejména 

jako dobrovolníci nebo placení lektoři. Pokud jsou posluchači U3V lektory, tak všichni 

využívají informační technologie. Z 34 odpovídajících, 14 odpovědělo, že posluchači si 

organizují sami vzdělávací aktivity z toho 5 pravidelně a 9 příležitostně. Pokud jde o to, zda 

se senioři U3V sdružují v rámci spolku, klubu atd., který nabízí další vzdělávací aktivity, tak 

zde jsou velké rezervy, protože 11 odpovědělo ano, 20 ne. 

 

Z otevřené otázky, zda je něco zajímavého, inspirativního v dané instituci pro jiné subjekty 

vyjímáme:  

 Senioři jsou mnohem vděčnější a pozornější studenti než naši řádní studenti.  

 Součástí přednášek historie techniky, osobní management a UNESCO, realizujeme 

návštěvy muzeí, chráněných památek. 

 Možnost studia oboru sborový zpěv - senioři již měli řadu vystoupení, máme velmi 

kladné ohlasy, výborná publicita.  

 Účastníci se aktivně zapojují i ve svém volném čase - vyhledávají témata, náměty, 

informace, které poskytují lektorovi, sami kurz propagují a přivádějí další zájemce. 

 Senioři se podílejí na tvorbě webových stránek U3V, připravují prezentace pro DOD, 

pomáhají při testování uživatelského SW pro specifické uživatele. 



 Senioři provozují na webových stránkách časopis - blog posluchačů a absolventů 

U3V, v rámci „klubu“ organizují různé akce - sekce výuková, kulturní, vycházková. 

 Letní škola jako doplňková aktivita. Využíván Moodle k výuce, virtuální třída - senioři 

plní různé studijní materiály a hodnotitelné aktivity a mají možnost komunikovat. 

 

Z výzkumu vyplynulo, že ve využívání informačních technologii a SMART technologii 

jsou velké rezervy. Rovněž jsou nevyužité možnosti, pokud jde o zapojování studentů, 

doktorandů do výuky U3V a tím také do mezigenerační sociální komunikace. 

V zapojování posluchačů U3V do tvůrčí činnosti v rámci výuky nejsou realizovány 

možnosti, které se nabízejí.  

 

2.3 Vzdělávání seniorů na Ostravské univerzitě v rámci Virtuální univerzity třetího 

věku 

Virtuální univerzita třetího věku (dále VirtU3V) byla založena v roce 2008 a vznikla jako 

výstup projektu Grundtvig s názvem SENIOR  EDUCATION  AND TRAINING  

INTERNET  PLATFORM (Project number – 141981–LLP–1–2008–1–CZ–GRUNDTVIG–

GMP). Na základě tohoto projektu byl nastartován systém vzdělávání, který se v následujícím 

období dále rozvíjel a zdokonaloval. Finančně byl podporován tzv. Rozvojovými projekty 

MŠMT a každoročně docházelo nejen k extenzívnímu růstu (tj. rozšiřování nabídky 

vzdělávacích aktivit a zvětšování počtu zainteresovaných seniorů), ale především ke 

zkvalitňování pedagogických a didaktických postupů. 

V současné době nabízíme tři formy studia: prezenční, kombinovanou a distanční a v jednom 

semestru cca 6 – 10 semestrálních kurzů z různých oblastí. V každém semestru nabízíme dva 

kurzy Informačních a komunikačních technologií a dva kurzy Angličtiny a dále pak kurzy 

různých tematických oblastí. Z témat namátkou uvádíme: 

 Trénování paměti 

 Filosofie prostoru 

 Nejen za velikány české hudby 

 Vybrané kapitoly ze sociální patologie 

 Česká poezie 20. století 

 Jakub Jan Ryba – pozoruhodná postava českých dějin nejen hudebních 

 Potraviny pohledem chemika 

 Praktická dendrologie 

 Hry pro rozvoj myšlení 

 Praha Karla IV. 

 Evropská hudební kultura 

 Grafologie 

 Slezsko za 2. sv. války 

 Židovské a křesťanské kořeny naší civilizace 

 Ženy ve středověku 

 Bohuslav Martinů a jeho klíč od domova 

 Usuzování pomocí formální logiky 

 Genealogie 

 Kriminologie 

 Finanční gramotnost pro třetí věk 

 Fenomén migrace v současném evropském kontextu 

 Historie a současnost ošetřovatelství 

 1000 let středověkého umění 

https://setip.osu.cz/course/view.php?id=107
https://setip.osu.cz/course/view.php?id=106
https://setip.osu.cz/course/view.php?id=102
https://setip.osu.cz/course/view.php?id=104
https://setip.osu.cz/course/view.php?id=100
https://setip.osu.cz/course/view.php?id=97
https://setip.osu.cz/course/view.php?id=98
https://setip.osu.cz/course/view.php?id=99


 Česko – slezské vztahy v dějinách 

 Věk katedrál 

 Digitální fotografie 

 Etické problémy dneška 

 Věda kolem nás 

 A mnoho dalších 

Každoročně organizujeme výuku v terénu. Jedná se o  čtyřdenní exkurzi s lektory a 

odborníky na téma, jemuž se výuka v terénu věnuje. 

Prezenční výuku je realizována jednou týdně 2 – 4 vyučovací hodiny dle typu kurzu. 

Distanční výuka je výhradně realizována formou eLearningu. Kombinovaná výuka 

představuje 5 – 7 přednášek odborníků především akademiků, na které navazuje studium ve 

virtuální třídě. Virtuální třída obsahuje část výkladovou doplněnou literaturou a dalšími 

zdroji, část procvičovací a hodnotící a prostorem pro diskusi. 

V rámci výkladové části senioři najdou prezentace přednášek, video záznamy uskutečněných 

přednášek (využíváme technologii MediaSite), další výukové materiály připravené lektory, 

odkazy na doporučenou literaturu a další, především internetové, zdroje. 

V části procvičovací a hodnotící jsou připraveny ankety, dotazníky, testy, korespondenční 

úkoly, databáze, slovníky a další aktivity, které vzhledem k tématu lektor uzná za vhodné 

využít. 

Diskusní fórum slouží nejen lektorům a organizátorům studia k průběžnému informování a o 

obsahu, formě a organizačních záležitostech, ale především k neformální komunikaci jak mezi 

lektorem a seniory, tak mezi seniory navzájem. 

Virtuální třída je na adrese http://setip.osu.cz.  

Od roku 2008 dosud jsme nabídli 80 různých semestrálních kurzů. Do kurzů se průběžně 

zapisuje cca 200 seniorů. Velké procento seniorů si na semestr zapisuje 5 a více kurzů. Máme 

smlouvy s cca 50 lektory. Převážně se jedná o akademiky Ostravské univerzity, ale také 

dalších českých univerzit, Akademie věd, zaměstnance muzeí, galerií, archívů, atd. Mezi 

nejaktivnější seniory patří senioři s absolvovanými 50 a více kurzy. 

Senioři se rovněž aktivně zapojují do organizace vzdělávacích aktivit. Založili obecně 

prospěšnou společnost Univerzitní klub seniorů (http://www.uks.estranky.cz). V rámci tohoto 

klubu organizují přednášky, exkurze a další aktivity. 

 

2.4 Využívání informačních technologií, resp. SMART technologií. Situace ve VirtU3V 

 

Virtuální U3V je založena na využívání ICT. Všichni senioři, kteří se účastní aktivit ve 

VirtU3V, jsou proškoleni v základech využívání ICT a Internetu, jsou seznámeni s OS 

Windows a MS Office a dále jsou podrobně seznámení se systémem Moodle, který je 

využíván pro studium ve virtuální třídě. 

Rovněž všichni vyučující musí být podrobně seznámeni s tímto systémem, protože virtuální 

třída je využívána ke studiu ve všech kurzech. Vyučující jsou proškoleni v činnostech, které 

jim umožní role učitel, tj. komunikace se studujícími, hodnotitelné aktivity typu testy, úkoly a 

další, přehledy o studujících a jejich studijních výsledcích, a další činnosti pro řízení výuky. 

Většina vyučujících rovněž využívá roli tvůrce kurzu, tj. mohou vkládat do kurzu studijní 

materiály a aktivity pro studující. Toto není podmínkou, v případě, že vyučující nechce kurz 

vytvářet, ale pouze podle něj učit, tyto činnosti za něj vykoná správce kurzu. 

Senioři využívají virtuální třídu především ke studiu, nicméně rozšířená je i komunikace mezi 

seniory navzájem, ev. Mezi seniory a vyučujícími. Virtuální třída tedy slouží i jako diskusní 

fórum. 

http://setip.osu.cz/
http://www.uks.estranky.cz/clanky/zapisy-rady-uks-vyrocni-zpravy/


Kromě těchto základních znalostí z ICT jsou seniorům pravidelně nabízeny 2 – 3 semestrální 

kurzy zaměřené na informační a smart technologie. Např. kurzy zpracování fotografií a videí, 

kurzy práce s multimediálními daty, geografickými daty, mapami, kurzy práce 

s elektronickými zdroji jako archivy, matriky, atd., práce s programy pro genealogie, sociální 

sítě, atd. Oblíbené jsou i kurzy využívání smart telefonů, navigace a další mobilní aplikace. 

Senioři jsou průběžně seznamování s novinkami, o které je zájem, tj. specializované ICT a 

smart kurzy vycházejí z potřeb a přání seniorů. V této oblasti vidíme velkou šanci pro 

mezigenerační dialog., tj. zapojení mladé generace, především studentů, do výuky v roli 

asistentů. Některé pokusy již proběhly v rámci projektu Grundtvig, bohužel však se zapojení 

studentů nestalo běžnou praxí. 

 

 

2.5 Statistika výkonnosti U3V v České republice 

 

Statistika výkonnosti U3V je souhrnem výkonnosti jednotlivých státních vysokých škol v ČR, 

zahrnuje celkem 23 vysokých škol.  

Tabulka č. 1: Statistika výkonnosti U3V v letech 2010-2016 2 

 

Akademický rok Počet kurzů 

Celkem v ČR 

Suma hodin 

aktivní výuky 

Suma 

účastníků 

Přepočtený 

výkon 

2010 -  2011    911 26 133 33 607 635 957,12 

2011 -  2012 1 036 29 282 36 673 683 552,38 

2012 -  2013 1 020 32 190 38 802 717 486,38 

2013 -  2014 1 163 37 168 43 110 796 022,25 

2014 -  2015 1 306 41 641 47 694 862 814,69 

2015 -  2016 1 392 45 529 51 826 961 968,25 

 

2.5.1 Analýza vzdělávacího programu pro seniory na Ostravské univerzitě v Ostravě 

 

Tabulka č. 2: Statistika výkonnosti U3V Ostravské univerzity v Ostravě v letech 2010-2016 3 

 

Akademický rok Počet kurzů 

Celkem v ČR 

Suma hodin 

aktivní výuky 

Suma 

účastníků 

Přepočtený 

výkon 

Podíl na 

celkovém 

výkonu 

2010 -  2011 0 0 0 0 0 

2011 -  2012 0 0 0 0 0 

2012 -  2013 15 692 805 31 494,56 4,39% 

2013 -  2014 17 734 885 29 818,08 3,746% 

2014 -  2015 20 862 1 098 39 537,02 4,582% 

2015 -  2016 26 759 1 325 32 716,45 3,401% 

 

                                                 
2 Zdroj vlastní 
3 Zdroj vlastní 



 

3 Metodika financování U3V v České republice  
 

3.1 Financování U3V v ČR 

Financování  U3V v ČR vychází z dokumentu, který byl schválen VS Asociace U3V dne 

10. září 2015 jako návrh Dodatku č. 2 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací 

veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, specifikující 

financování programů celoživotního vzdělávání seniorů. Obsahuje 5 článků: Článek 1) 

Působnost dodatku. Článek 2) Podmínky poskytování a užití prostředků. Článek 3) Žádost 

o poskytnutí prostředků. Článek 4) Hodnocení žádosti. Článek 5) Platnost. 

 

Tento dokument nastavuje pravidla pro poskytování příspěvku ze státního rozpočtu ČR 

prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na uskutečňování programů 

celoživotního vzdělávání, zaměřených na vzdělávání seniorů prostřednictvím tzv. Univerzit 

třetího věku, s jejich přípravou a s rozvojem nových programů (včetně nákladů na jejich 

materiálně technické zajištění či zabezpečení učebními pomůckami). Příspěvky jsou 

poskytovány na základě žádosti VŠ. Na poskytnutí prostředků na činnost U3V nemají veřejné 

vysoké školy právní nárok. Výše prostředků je poskytována na základě kvantifikace výkonů 

vysoké školy při uskutečňování programů/kurzů U3V v rozhodném období, vycházející 

z počtu hodin výuky v jednotlivých kurzech, násobených počtem účastníků studia v daných 

kurzech (tzv. studentohodin).  Při stanovování výše prostředků na činnost U3V je v 

současnosti zohledňována povaha výuky odvozená od typu užívaných výukových prostor 

a od počtu účastníků studia ve studijních skupinách v kurzech U3V v rozhodném období, 

a to prostřednictvím uplatnění koeficientů K1,K2. Pilotně bude zohledňována nyní i povaha 

výuky uskutečňovaná s podporou studijních materiálů a způsob ukončení výuky v rozhodném 

období, a to prostřednictvím uplatnění koeficientů K3 a K4.4 

 

Přepočtený výkon U3Vje  stanoven vzorcem: počet studentohodin x K1 x K2 x (1+K3 + K4). 

 

3.2 Podmínky použití příspěvku ze státního rozpočtu ČR 

Veřejná vysoká škola, která příspěvek zahrnující prostředky na činnost U3V přijme (tím, že 

jej začne užívat), je povinna splnit povinnosti příjemce prostředků ze státního rozpočtu. Dále 

je také povinna vést o uskutečňování programů U3V průběžnou vnitřní evidenci, jejíž součástí 

jsou údaje identifikující účastníky studia v programech/kurzech (zpracovávané s předchozím 

písemným informovaným souhlasem účastníků studia) a prezenční listiny nebo jiné 

dokumenty prokazující jejich účast v jednotlivých dílčích prezenčních výukových aktivitách 

realizovaných v rámci programu U3V. Uvedenou evidenci je vysoká škola pro účely kontroly 

využití prostředků příspěvku povinna uchovávat po dobu alespoň tří let následujících 

po uplynutí kalendářního roku, pro který byly prostředky příspěvku veřejné vysoké škole 

Rozhodnutím ministerstva poskytnuty. 

Podmínky použití příspěvku (včetně prostředků na činnost U3V) a jeho finančního 

vypořádání upravují právní předpisy: 

 

1) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; 

                                                 
4 Vysvětlení K1, K2, K3, K4 – viz Příloha č. 1 



2) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; 

3) Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání 

vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem; 

4) Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MŠMT-1325/2012-33 ze dne 17. ledna 2012; 

5) Dodatek č. 2 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, specifikující financování programů 

celoživotního vzdělávání seniorů ze dne 10. 9. 2015; 

6) Rozhodnutí ministerstva o poskytnutí příspěvku veřejné vysoké škole (pro příslušný rok) 

 

3.3 Žádost o poskytnutí příspěvku 

Žádost o poskytnutí příspěvku je upravena článkem č. 3) Dodatku č. 2 k Pravidlům pro 

poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT specifikující financování 

programů celoživotního vzdělávání seniorů ze dne 10. 9. 2015. Musí obsahovat: název 

žadatele, jmenný seznam programů/kurzů U3V uskutečňovaných žadatelem v rozhodném 

období5, údaje o každém jednotlivém programu/kurzu U3V uskutečňovaném žadatelem 

v rozhodném období tj.: anotace programu/kurzu U3V obsahující stručný popis formy, obsahu 

a  rozsahu studia a výuky v programu/kurzu; informace potřebné pro stanovení hodnoty 

koeficientu K16, informace potřebné pro stanovení hodnoty koeficientu K27, informace 

potřebné pro stanovení hodnoty koeficientu K38, informace potřebné ke stanovení hodnoty 

koeficientu K49, počet účastníků výuky 10. Dále musí obsahovat: Celkový počet hodin přímé 

výuky s účastí lektora/vyučujícího v programu/kurzu U3V s tím, že jsou v žádosti uváděny pouze 

kurzy, které zahrnují alespoň 12 hodin přímé aktivní výuky. Počet hodin virtuální formy výuky se 

stanovuje v anotaci kurzu. Výši úplaty účastníka za výuku v kurzu U3V.  

 

                                                 
5 Programem se rozumí nejmenší jednotka, kterou může účastník absolvovat a o po jeho absolvování dostává 

„Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání mimo rámec studijních programů“;  

Kurzem se rozumí nejmenší (dále nedělitelná) jednotka výukové činnosti v U3V. Trvání kurzu je jeden semestr.  
6 Jsou to údaje o formě výuky v programu/kurzu (zda jde o formu virtuální, přednáškovou, výuku IT 

v počítačových učebnách, laboratorní výuku ve specializovaných laboratořích nebo výuku v exteriérech); 

v případě různých forem výuky počet hodin výuky uskutečňovaných v jednotlivých vyjmenovaných formách 

a způsob určení hodnoty koeficientu K1. Virtuální forma výuky se ostatními vyjmenovanými formami obvykle 

nekombinuje. 
7 Počet a velikost studijních skupin v programu/kurzu U3V, v nichž výuka probíhá (zda má studijní skupina více 

než 130 účastníků, 81 až 130 účastníků, 31 až 80 účastníků anebo do 30 účastníků); v případě měnícího se počtu 

účastníků ve skupině v průběhu studia v programu/kurzu U3V je třeba uvést počet hodin výuky, které 

se uskutečnily při jednotlivých různých počtech účastníků ve skupině.  
8 Jsou to údaje o výuce a učení se s podporou studijních opor (zda v programu/kurzu probíhá výuka s podporou 

studijních materiálů v tištěné nebo Power Pointové prezentaci, nebo s podporou studijních textů, skript 

a internetových technologií). 
9 Především o způsobu ukončení programu/kurzu, tj. splnění požadavků jedním z těchto způsobů: testem, 

kolokviem nebo ústní zkouškou, nebo písemnou ročníkovou (dvousemestrální prací) nebo závěrečnou prací. 
10 Do nevirtuálních forem výuky lze započítat pouze ty účastníky programu/kurzu U3V, které realizuje vysoká 

škola, a kteří jsou vysokou školou v kurzu registrováni na základě zaplacení předepsaného zápisného. U nich  

lze podpisem v prezenčních listinách (dokladech o konání kurzu, datu a jeho místě s podpisem vyučujícího) 

doložit alespoň 50% účast z celkového počtu hodin výuky v daném kurzu s účastí vyučujícího/lektora. 



4 Očekávání seniorů  
 

4.1. Očekávání seniorů, aktivní role seniorů 

Vrácené dotazníky jsme graficky vyhodnotili a provedli jejich interpretaci a celkové shrnutí 

jednotlivých vyhodnocených odpovědí – viz 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 10: Respondenti dle pohlaví  

 

Komentář: 

Dle pohlaví převažují jako posluchači ženy (86 %).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 11: Respondenti dle věku 

 

Komentář: 

Posluchači se pohybují ve věku od 60 let do 80 a více. Nejvíce posluchačů je ve věku 70-75 

let (41 %), pak následují posluchači 75- 80 let (26 %) a 65-70 let (21 %). Věková hranice 

posluchačů U3V souvisí s odchodem do důchodu. Někteří posluchači, zejména intelektuálně 

pracující, pracují jako důchodci někdy i přes věkovou hranici 70 let.  

 

 



 

 
 

           

 

 
 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 12: Respondenti dle vzdělání 

 

Komentář: 

Nejvíce respondentů je z řad středoškoláků (63 %), následují vysokoškoláci (31%), nejsou 

respondenti se základním vzděláním. Respondenti z řad středoškoláků si rozšiřují svoje 

vědomosti a zájmy mnohdy podmíněné tím, že v minulém režimu jim nebylo umožněno 

studovat na školách dle zájmu nebo na vysokých školách vůbec. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Graf č. 13: Respondenti dle místa bydliště  

 

Komentář: 

Respondenti / posluchači U3V žijí převážně ve velkých městech (72%), dále ve městech pod 

100 tisíc obyvatel (17 %), nejméně jich žije na vesnici (11 %).  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 14: Možnost setkávání respondentů / posluchačů U3V s ostatními seniory 

 

Komentář: 

Na otázku, zda mají možnost respondenti/ posluchači se setkávat s ostatními seniory mimo 

přednášky U3V téměř všichni (97 %) odpověděli „ano“. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Graf č. 15: Odpověď na otázku, jaký typ aktivit respondentům /posluchačům U3V chybí 

 

Komentář: 

Na otázku jaký typ aktivit respondentům /posluchačům U3V chybí nejvíce responděntů 

uvádělo sportovní aktivity- turistické aktivity, sportovní zařízení pro seniory (celkme 24 %), 

následují speciální kulturní akce pro seniory a také vzdělávací akce pro seniory. 48 % seniorů 

odpovědělo, že jim „nic nechybí“.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 16: Pocit vyčlenění ze společnosti 

 

Komentář: 

Na otázku zda mají respondenti / posluchači U3V pocit vyčlenění ze společnosti pouze 

několik odpovědělo, že jim chybí kontakt s mladými lidí. 94 % odpovědělo, že jim „nic 

nechybí“.  

 

 



 

 
 

Graf č. 17: Návštěva kurzů, kde byli nápomocni studenti. 

 

Komentář: 

S pomocí studentů má zkušenost 35 % posluchačů. Studenti byli nápomocni např. v kurzech 

s počítači, zdravotnických, dějiny umění. 65 % posluchačů zkušenost se studenty v kurzech 

U3V nemá.  

Zde vidíme velké rezervy a možnosti pro mezigenerační výměnu.  

 

 



 

 
 

Graf č. 18: Názor posluchačů U3V na zapojení studentů 

 

Komentář: 

Podle názoru respondentů / posluchačů U3V by studenti mohli být zapojeni jako lektoři, 

pomoci s informačními technologiemi, přednášející, účastníci mezigeneračního dialogu. 

 

 

 
 

Graf č. 19: Počítačová gramotnost -  práce s PC a internetem 

 

Komentář: 

Práci s PC a internetem ovládá velmi dobře a dobře 70 % dotázaných, 30 % s potížemi nebo 

vůbec.  



 

 

 
 

Graf č. 20: Odpověď na otázku, zda mají zájem o zdkokonalení práce s PC a Internetem. 

 

Komentář: 

Na otázku, zda mají zájem o zdkokonalení práce s PC a internetem odpovědělo 75 % 

respondentů / posluchačů U3V kladně a 25 % záporně. Chtěli by se zdokonalit (uvedeno dle 

pořadí na škále odpovědí): v práci s fotografiemi, plošně ve všem, práci s videi, tvorba a 

úprava webových stránek, práce s multimédii, prezentace, práce s e-mailem, tvorba tabulek, 

práce s mapou, práce s Internetem a také obecně v programu Word.  

 

 

 



 









 
 

Graf č. 21: Zajímavost tématu dle stupnice 

 

Komentář: 

Dle označení na stupnici jsou pro posluchače nejvíce zajímavé kurzy -  vycházejí ze 

zkušenosti navštěvovaných kurzů v minulosti: 

 přírodní a kulturní památky spojené s exkurzí, 

 zeměpis,  

 medicína -  zdraví - bezpečnost,  

 ekonomika -  finance,  

 fyzika -  matematika - přírodní vědy, 

 psychologie -  sociologie- další společenské vědy,  

 výtvarné umění- hudba- umělecké řemeslo, 

 historie -  filozofie, 

 informační technologie: počítače- internet - chytré telefony, 

 média -  komunikace, 

 sport, hry, rekreace, tanec, 

 divadlo, film, 

 politika, právo, 

 jazyky, 

 životní prostředí, 

 zemědělství – zahradnictví -  péče o zvířata, 

 procvičování paměti, 

 jiné: cestovní ruch, textilní výroba, přednášky lékařů. 



 

 
 

Graf č. 22:Faktory ovlivňující výběr kurz 

 

Komentář: 

Výběr kurzu ovlivňují (dle pořadí uvedeného respondenty):  

 zajímavost kurzu,  

 forma studia (přednášky, studium přes internet, exkurze), 

  osobnost přednášejícího, 

  setkání s novými lidmi – nové sociální kontakty, 

  možnost aktivního zapojení do U3V,  

 přechozí zkušenosti,  

 cena,  

 reference o přednášejícím. 

 



 

 
 

Graf č. 23: Důvody pro získání nových vědomostí 

 

Komentář: 

Nejčastějšími důvody pro získávání nových vědomostí jsou: zájem o vybrané tma, vylepšení 

paměti, získání nových poznatků, být v kontaktu s lidmi, získat nové přátele.  

 

 

 

Graf č. 24: Představa respondentů o zapojení do výuky 

 

Komentář: 

Jan malá část respondentů (asi 20 %) si dovede představit, že by se aktivně zapojili do výuky. 

 



 



 

Graf č. 25: Možnost zamyšlení se na historií rodiny a nad svým vlastním biografickým 

příběhem 

 

Komentář: 

Mezi uváděnými důvody pro studium U3V dominují zejména sociální důvody – setkávání 

s novými lidmi, dále je to zájem o informační technologie, což může být vyvoláno tlakem 

doby, protože někteří respondenti uváděli jako důvod „být moderní“, na předních místech 

volby se objevila také „možnost mezigeneračního dialogu“. Zájem o „možnost zamyšlení se 

nad historií rodiny a nad svými vlastním biografickým příběhem“ byl průměrný. Domníváme 

se, že mnozí respondenti buď již znají identitu rodiny z předcházejících kurzů, nebo si 

neuvědomují její význam pro naplnění smyslu života.   

 



 
 

Graf č. 26: Hodnocení možnosti vzdělávat se v U3V 

 

Komentář: 

Respondenti možnost vzdělávat se v U3V hodnotí všichni jako důležitou: velmi důležitá, 

středně důležitá, nezbytná. Hodnocení „málo důležitá“ nebo „bezvýznamná“ neuvedl nikdo. 

 

 

4.1.1 Shrnutí analýzy „očekávání seniorů“ 

Zaměřujeme se na shrnutí analýzy „očekávání seniorů a kreativní role (organizátorů, lektorů, 

atd.) seniorů ve vzdělávání seniorů. 

 

Dle pohlaví převažují jako posluchači ženy (86 %). Posluchači se pohybují ve věku od 60 let 

do 80 a více. Posluchači se pohybují ve věku od 60 let do 80 a více. Nejvíce posluchačů je ve 

věku 70-75 let (41 %), pak následují posluchači 75 – 80 let (26 %) a 65-70 let (21 %). Věková 

hranice posluchačů U3V souvisí s odchodem do důchodu. Někteří posluchači, zejména 

intelektuálně pracující, pracují jako důchodci někdy i přes věkovou hranici 70 let.  

 

V roce 2009 jsme prováděli výzkum „Kvalita života seniorů“, kdy jsme také zjišťovali 

nabídku U3V a věk posluchařů U3V. Ve srovnání s tímto výzkumem může konstatovat, že 

věk posluchačů U3V se zvýšil. V roce 2009 byla nejpočetnější skupina 60-65 let, byla to 

téměř polovina respondentů – 48,98 %, byla to skupina osob, která odchází do důchodu. 

Druhou nejpočetnější skupinou byla skupina 65 -70letých. Zde byly patrně stejné důvody jako 

u skupiny ve věku 60-65 let. Třetí nejpočetnější skupinou byli respondenti nad 75 let. To byly 

posluchači, kteří neměli možnost být zapojeni do pracovního procesu, měli zájem být ještě 

společensky aktivní a vzdělávat se. Také již pominula péče o vnoučata. Početná byla skupina 

respondentů ve věku 50-60 let, která tvořila přechod mezi aktivním věkem a přechodem do 

důchodu. Nejméně početnou byla skupina respondentů ve věku  50-55 let. Jednalo se o osoby, 

které jsou většinou ještě aktivně činné. (Kutnohorská, Telnarová, 2009) 

 

Nejvíce respondentů je z řad středoškoláků (63 %), následují vysokoškoláci (31%), nejsou 

respondenti se základním vzděláním. Respondenti z řad středoškoláků si rozšiřují svoje 



vědomosti a zájmy mnohdy podmíněné tím, že v minulém režimu jim nebylo umožněno 

studovat na školách dle zájmu nebo na vysokých školách vůbec. Respondenti / posluchači 

U3V žijí převážně ve velkých městech (72%), dále ve městech pod 100 tisíc obyvatel (17 %), 

nejméně jich žije na vesnici (11 %). Na otázku, zda mají možnost respondenti/ posluchači se 

setkávat s ostatními seniory mimo přednášky U3V téměř všichni (97 %) odpověděli „ano“. 

Respondenti / posluchači U3V žijí převážně ve velkých městech (72%), dále ve městech pod 

100 tisíc obyvatel (17 %), nejméně jich žije na vesnici (11 %). Více jak 50% seniorů 

odpovědělo, že jim „nic nechybí“. Na otázku zda mají respondenti / posluchači U3V pocit 

vyčlenění ze společnosti pouze několik odpovědělo, že jim chybí kontakt s mladými lidí. 94 

% odpovědělo, že jim „nic nechybí“. S pomocí studentů má zkušenost 35 % posluchačů. 

Studenti byli nápomocni např. v kurzech s počítači, zdravotnických, dějiny umění. 65 % 

posluchačů zkušenost se studenty v kurzech U3V nemá. Zde vidíme velké rezervy a možnosti 

pro mezigenerační výměnu. Podle názoru respondentů / posluchačů U3V by studenti mohli 

být zapojeni jako lektoři, pomoci s informačními technologiemi, přednášející, účastníci 

mezigeneračního dialogu. Jan malá část respondentů (asi 20 %) si dovede představit, že by se 

aktivně zapojili do výuky. 

 

Práci s PC a Internetem ovládá velmi dobře a dobře 70 % dotázaných, 30 % s potížemi nebo 

vůbec. Na otázku, zda mají zájem o zdokonalení práce s PC a Internetem odpovědělo 75 % 

respondentů / posluchačů U3V kladně a 25 % záporně. Chtěli by se zdokonalit (uvedeno dle 

pořadí na škále odpovědí): v práci s fotografiemi, plošně ve všem, práci s videi, tvorba 

a úprava webových stránek, práce s multimédii, prezentace, práce s e-mailem, tvorba tabulek, 

práce s mapou, práce s Internetem a také obecně v programu Word.  

 

Dle označení na stupnici jsou pro posluchače nejvíce zajímavé kurzy -  vycházejí ze 

zkušenosti navštěvovaných kurzů v minulosti: 

 přírodní a kulturní památky spojené s exkurzí, 

 zeměpis,  

 medicína -  zdraví - bezpečnost,  

 ekonomika -  finance,  

 fyzika -  matematika - přírodní vědy, 

 psychologie -  sociologie- další společenské vědy,  

 výtvarné umění- hudba- umělecké řemeslo, 

 historie -  filozofie, 

 informační technologie: počítače- internet - chytré telefony, 

 média -  komunikace, 

 sport, hry, rekreace, tanec, 

 divadlo, film, 

 politika, právo, 

 jazyky, 

 životní prostředí, 

 zemědělství – zahradnictví -  péče o zvířata, 

 procvičování paměti, 

 jiné: cestovní ruch, textilní výroba, přednášky lékařů. 

 

Pokud tuto nabídku srovnáme s již zmiňovaným výzkumem v roce 2009, tak nabídka se 

zúžila a změnily se také preference. V roce 2009 stály na prvních místech práce s počítačem, 

informatika, užívání internetu, mobilní telefony, nové bankovnictví, poštovní služby, 

komunikace. Objevovala se tam také témata, která nyní vymizela: chemické prostředky pro 



použití v domácnosti, jaderné elektrárny a jejich bezpečnost, biotechnologie. Témata, která se 

objevila v našem výzkum na přelomu roku 2017/2018 dlouhodobě přetrvávají. Rozšířil se 

zájem o zdravotnickou tématiku  

 

  

Výběr kurzu ovlivňují (dle pořadí uvedeného respondenty):  

 zajímavost kurzu,  

 forma studia (přednášky, studium přes internet, exkurze), 

  osobnost přednášejícího, 

  setkání s novými lidmi – nové sociální kontakty, 

  možnost aktivního zapojení do U3V,  

 přechozí zkušenosti,  

 cena,  

 reference o přednášejícím. 

 

Nejčastějšími důvody pro získávání nových vědomostí jsou: zájem o vybrané tma, vylepšení 

paměti, získání nových poznatků, být v kontaktu s lidmi, získat nové přátele.  

 

Mezi uváděnými důvody pro studium U3V dominují zejména sociální důvody – setkávání 

s novými lidmi, dále je to zájem o informační technologie, což může být vyvoláno tlakem 

doby, protože někteří respondenti uváděli jako důvod „být moderní“, na předních místech 

volby se objevila také „možnost mezigeneračního dialogu“. Zájem o „možnost zamyšlení se 

nad historií rodiny a nad svými vlastním biografickým příběhem“ byl průměrný. Domníváme 

se, že mnozí respondenti buď již znají identitu rodiny z předcházejících kurzů, nebo si 

neuvědomují její význam pro naplnění smyslu života.   

 

4.2 Opatření vedoucí k inkluzívnímu vzdělávacímu prostředí založená na zkušenostech 

v dané instituci 

 

Inkluzívní vzdělávací prostředí spatřujeme především v odstraňování bariér vzdělávání 

seniorů způsobených jejich věkem, zdravotním stavem, sociální a ekonomickou situací. Jedná 

se mimo jiné o bariéry architektonické, informační, bariéry dané finanční situací seniorů, 

jejich ztíženou možností dojíždět za vzděláním, sníženou komunikační schopností danou 

např. zdravotními hendikepy, atd. 

Jako účinný nástroj odstraňování bariér považujeme: 

 Úprava přednáškových místností včetně zázemí tak, aby i senioři s pohybovými 

problémy se mohli bez obtíží účastnit výuky. OU disponuje dvěma přednáškovými 

učebnami vyhraženými pro Virt U3V, které jsou plně bezbariérové. Rovněž disponují 

sociálním zázemím a prostorem pro občerstvení. 

 Úprava forem a metod výuky tak, aby se zohlednila častější absence při prezenční 

výuce. Tento požadavek velmi efektivně řeší virtuální třída. Ve virtuální třídě jsou 

veškeré studijní materiály pro seniory včetně záznamů prezenčních přednášek a dále 

jsou zde aktivity pro seniory, které senioři plní ze svých domovů. I ti senioři, kteří se 

ze zdravotních či jiných důvodů nemohou zúčastnit prezenční výuky, neztrácí kontakt 

jak s vyučujícími, tak se svými spolužáky a mají možnost si prostudovat probíranou 

látku z materiálu na Internetu – ve virtuální třídě. Všichni senioři, kteří navštěvují Virt 

U3V mají přístup ze svých domovů k virtuální třídě. Jsme jim nápomocni i při řešení 

ev. technických obtíží tak, aby nedošlo k informační bariéře. 



 Poplatky za kurzy Virt U3V jsou symbolické, proto finanční bariéra neexistuje. 

Můžeme si to dovolit díky podpoře MŠMT, která aktivity U3V v České republice 

dotuje. Ze získané dotace se dají vzdělávací aktivity realizovat, proto školné je 

skutečně symbolické a má spíše motivační charakter. 

 Pro seniory je velmi důležitá komunikace s okolím. Samozřejmě face-to-face 

komunikace je nenahraditelná. Nicméně jsou situace, kdy senior nemůže delší dobu 

přijít do školy. Na to pamatují různé diskusní skupiny ve virtuální třídě. Senioři se 

mohou nejen zapojit do existujících diskusních skupin, ale mohou také pokládat nová 

témata do diskuse. Někdy je obtížné seniory do diskusí vtáhnout. Může to být dáno 

jejich mentalitou či různými překážkami, které jim v tom brání. Důležité proto je 

pravidelně seniory oslovovat s novinkami, zprávami a aktivizovat jejich pozornost. Je 

to úkol jak pro vyučující, tak především pro samotné organizátory vzdělávacích 

aktivit. 

 Pro pravidelná setkávání ve škole slouží samozřejmě prezenční vzdělávací aktivity: 

přednášky, semináře, atd. Nicméně právě pro odstraňování komunikačních a 

sociálních bariér je zapotřebí organizovat i neformální setkávání.  Na OU 

organizujeme minimálně 2 krát do roka společná setkání, obvykle s krátkou 

přednáškou, na kterou navazuje neformální diskuse a kulturní program. Osvědčila se i 

výuka v terénu, což bývají jednoroční čtyřdenní exkurze vždy navazující na téma 

nějakého kurzu.  

 Senioři se rádi setkávají s mladými lidmi. Systém pravidelných společných aktivit 

seniorů a mladé generace bohužel nemáme vypracován a tudíž ani takové aktivity 

pravidelně nerealizuje.  Proto si slibujeme, že projekt ISEV nám pomůže tento 

nedostatek alespoň částečně eliminovat. 
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Zkratky 

zkratka význam 

ČR Česká republika 

DOD Den otevřených dveří 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NAP Národní akční plán 

OU Ostravská univerzita v Ostravě  

SW Software 

UK Univerzita Karlova 

U3V Univerzita třetího věku 

VS  Valné shromáždění 

VŠ Vysoká škola 

 



Přílohy  
 

Příloha č. 1: Koeficienty uplatňované pro kvantifikaci výkonů U3V 

 

a) koeficient typu výuky (K1), jehož hodnota bude  

1. v případě výuky uskutečňované virtuální formou činit „0,1“,  

2. v případě výuky uskutečňované formou přednášek činit: „0,8“,  

3. v případě výuky zaměřené na informační technologie a uskutečňované v počítačových 

učebnách nebo v případě výuky v exteriérech (exkurze, foto, malba) činit: „1,0“,  

4. v případě laboratorní výuky uskutečňované ve specializovaných místnostech (chemická 

laboratoř, ateliér) činit: „1,2“,  

 

b) koeficient velikosti studijní skupiny (K2), jehož hodnota bude  

1. v případě výuky uskutečňované ve skupinách s více než 130 účastníky činit: „0,1“  

2. v případě výuky uskutečňované ve skupinách s 81 až 130 účastníky činit: „0,8“,  

3. v případě výuky uskutečňované ve skupinách se 31 až 80 účastníky činit: „1,0“,  

4. v případě výuky uskutečňované ve skupinách do 30 účastníků činit: „1,2“,  

 

 

c) koeficient kvality výuky a učení se s podporou studijních materiálů (K3), jehož  

hodnota bude  

1. v případě výuky uskutečňované s podporou tištěné nebo power-pointové prezentace  

činit: "0,05",  

2. v případě výuky s podporou studijních textů, skript nebo internetových technologií  

činit: "0,1",  

 

d) koeficient kvality výstupů z výuky a učení (K4), jehož hodnota bude  

1. v případě výuky zakončené testem, kolokviem nebo ústní zkouškou činit: "0,05",  

2. v případě výuky zakončené písemnou ročníkovou nebo závěrečnou prací činit:"0, 1". 



 

Příloha č. 2: Seznam dotazovaných institucí 

 

 Seznam dotazovaných institucí 

1 Institut vzdělávání a poradenství ČZU 

2 Ústav sociálního a posudkového lékařství Lékařská fakulta v Plzni, UK 

3 Divadelní fakulta JAMU 

4 Filozofická fakulta UK Centrum dalšího vzdělávání 

5 CTU in Prague, Department of Computer Science 

6 Univerzita třetího věku VUT Brno 

7 UK HTF 

8 Slezská univerzita v Opavě  

9 Evropské dokumentační a informační středisko, UK Praha 

10 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

11 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

12 Lékařská fakulta UK v Hradci Králové 

13 Vysoká škola polytechnická Jihlava 

14 Pedagogická fakulta UK 

15 Technická univerzita v Liberci 

16 VŠB -  TU Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

17 VŠB -  TU Fakulta strojní 

18 VŠB -  TU Hornicko -  geologická fakulta 

19 VŠB- TU Ekonomická fakulta 

20 Západočeská univerzita 

21 ČVUT FBMI 

22 ČVUT FEL 

23 ČVUT FIT 

24 ČVUT FJFI 

25 ČVUT FS 

26 ČVUT FSv 

27 ČVUT MUVS 

28 ČVUT UTEF 

29 VŠCHT Praha 

30 Přírodovědecká fakulta UK 

31 2. lékařská fakulta UK 

32 Ostravská univerzita 

33 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

 

 


