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Anotace 

Téma mé diplomové práce „Univerzita třetího věku jako nástroj zvyšování kvality života 

seniorů“ je zaměřeno na zhodnocení otázky, zda vzdělávání přináší více kvality do života u 

generace třetího věku.  Teoretická část práce se soustředí na výklad základních konceptů, 

spjatých s demografickým stárnutím populace, volnočasovými aktivitami, kvalitou života a 

významem studia ve třetím věku.  Metodologická část popisuje metodu výzkumu, kterou byly 

rozhovory a dotazníkové šetření. Obojí proběhlo na Univerzitě třetího věku Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.  

Rozhovory byly uskutečněny s koordinátory obou U3V a tématem byly principy fungování 

U3V a podmínky pro posluchače. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 125 posluchačů. 

Z analýzy dotazníků vyplynulo, že studium přináší do života seniorů optimistické a užitečné 

naplnění volného času, zvyšuje sebevědomí, napomáhá zlepšovat sociální kontakty, je 

podporováno ze strany blízkého okolí. Udržuje potřebnou hladinu mozkové aktivity, zvyšuje 

znalosti a dovednosti v nejrůznějších oborech.  

Shrnuto, studium na Univerzitě třetího věku zvyšuje kvalitu života a přináší větší spokojenost 

do života seniorů.  

Práce by měla přinést návrhy, jak zvýšit povědomí o možnostech a významu studia ve třetím 

věku. 

 

Annotation 

The topic of my thesis „University of Third Age as an Instrument for Improvement of the 

Quality of Life in Third Age“  is focused on the evaluation of the quality of life maintained by 

education. The theoretical part of my thesis concerns the explanation of the basic concepts 

connected with the question of demographic aging of population, free time activities, quality 

of life and importance of education in the third age. The methodological part describes the 



  

 4  

method of the interview and questionnaire research proceeded at U3A University Jana 

Evangelisty Purkyně and Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. 

Interview performed with coordinators of both U3A is focused on U3V principles and study 

conditions for the learners. 125 respondents participated on questionnaire research. Analysis 

of questionnaire results exposed that education provided optimistic and useful free time 

contents, boosts self-confidence, improves social relationship, keep brain activity in good 

condition, increases knowledge and skills in various field and is usually supported by family 

and friends. 

Summarized, the education boosts the quality of life dimension.  

The thesis should provide with new proposals how to boots sub-consciousness about the 

importance and variants of education in the third age.  

 

Klíčová slova 

Senior, populace třetího věku, univerzita třetího věku, vzdělávání dospělých, vzdělávání ve 

třetím věku, celoživotní vzdělávání, kvalita života, aktivity ve stáří, zdravé stáří 

 

Keywords 

senior, three age generation, University of third age, learning in adult age, three age learning, 

life long learning, quality of life, life activity, health ageing 
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Teze diplomové práce 
 
 
Vymezení problematiky 

 

Proces stárnutí je určován kalendářním věkem, změnou fyzických, produktivních i funkčních 

schopností. (Mazourová, 2006) Kalendářní věk, ve kterém je jedinec považován za seniora,  je 

pak společenskou konvencí.  

Psychický proces stárnutí se projevuje ve změně životního stylu, postojů, hodnot, vnímání 

okolí i sebe sama. Sociologické stárnutí probíhá celý život a vyznačuje se postupným 

získáváním sociálních zkušeností. (Mazourová, 2006) 

V druhé polovině dvacátého století došlo k nárůstu chronologického a produktivního věku a 

sociologické změny se projevily také v procesu stárnutí, a to zejména zachováním autonomie 

a nezávislosti jedinců ve třetím věku. (Mazourová, 2006)  

 

Ve společnostech, založených na solidárních sociálních systémech, pomalu rostou obavy ze 

zvýšených finančních nároků seniorů na zdravotní a sociální péči, která je kompenzována 

z daní ekonomicky aktivní složky obyvatel, jejíž podíl se snižuje. (Tošnerová, 2002) 

 

Zjišťování  potřeb a postavení seniorů ve společnosti je velmi široká a vzhledem 

k demografickému stárnutí populace, také velmi aktuální problematika. Respekt k důstojnosti 

a potřebám seniorů vychází ze samotné podstaty etických a morálních principů euroatlantické 

civilizace. (MPSV, 2006) 

 

Společnost, vedená stereotypy, připisuje stárnutí většinou negativní role. Ze studie Ageismus 

2003 vyšlo najevo, že senioři jsou vnímáni mladší populací jako drazí, nevýkonní, 

neflexibilní, neefektivní či neatraktivní. Nejčastěji připisovanou vlastností seniorům byla 

nedostatečnost pracovních schopností, technických dovedností a znalostí. (MPSV, 2006)  

V praxi se lze setkat také s diskriminací z důvodu věku (neboli ageismem), která se projevuje 

například v inzerátech nabízejících zaměstnání v mladém kolektivu, který hledá pružnou 

pracovní sílu. (Tošnerová, 2002) 

 

Senioři často zmíněným stereotypům sami podléhají. Významným mezníkem je odchod do 

starobního důchodu. Lidé ztrácejí zaměstnání, které může do značné míry naplňovat 

dosavadní život, a z produktivních zaměstnanců  se stávají anonymní příjemci měsíční renty, 
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ztrácejí společenské postavení. (Tošnerová, 2002) Od stereotypů je však možné se odchýlit a 

dosáhnout tak důstojnějšího přístupu okolí i vnímání sebe samého. (Mazourová, 2006) 

 

Kvalita života je subjektivním vnímáním jednotlivých stránek lidského života. Může být 

negativně ovlivňována takovými jevy, jako je  ztráta zaměstnání, zhoršení zdraví, nepříznivá 

ekonomická situace, samota, neuspokojivé naplnění životních cílů či duchovních potřeb. U 

starších lidí je nižší kvalita života společností vnímána jako přirozená a neměnná.  (Kozáková, 

Muller, 2006) (Vidovičová, Rabusič, 2005) 

Aktivita je považována za jeden z nejdůležitějších nástrojů, jak zajistit prožitky, zvýšit 

subjektivní spokojenost a tím i kvalitu života seniorů. (Kozáková, Muller, 2006) (Vidovičová, 

Rabusič, 2005) 

Lineární model „Vzdělání – práce – důchod“ přestává platit. Stárnoucí společnost si nemůže 

dovolit vylučovat ze svého středu starší občany, odpírat pracovní příležitosti těm aktivním, 

nerespektovat právo určovat si kvalitu poskytovaných služeb. V blízké budoucnosti již 

přestane mít smysl rozdělovat produkty pro seniory a neseniory.  

„Konkurenceschopnost ekonomiky i společenské klima bude stále více záviset na investicích 

do zdraví a vzdělání v průběhu celého života a využití schopností a dovedností starších lidí“. 

(MPSV, 2008, str. 7) 

Společnost i zaměstnavatelé musí tuto skutečnost reflektovat, začít investovat a podporovat 

vzdělávání a pestré služby pro udržení schopností a dovedností u starších lidí. (MPSV, 2008)  

 

Účast na vzdělávání ve vyšším věku je obecně nízká. Možným důvodem je nedostatek 

příležitostí, motivace k získávání nových informací či absence celoživotního vzdělání.  

Z empirického šetření Život ve stáří vyšlo najevo, že 80% respondentů nad 60 let 

neabsolvovalo po padesátém roce žádné další vzdělávání, protože v tehdejším ekonomickém a 

společenském klimatu vzdělání nepotřebovali. Dalších 9% nemělo o vzdělávání zájem. Pouhá 

3% odpověděla, že další vzdělávání pro ně nebylo dostupné. (Kozáková, Muller, 2006) 

Dle ODEC je aktivní stárnutí schopnost či možnost vést produktivní život ve společnosti i 

ekonomice. Evropská unie se zaměřuje na prodloužení ekonomické aktivity zvyšováním 

počtu odpracovaných let, zapojením seniorů do dobrovolnické činnosti po odchodu do 

důchodu a zajištění potřebné péče o seniory. (Kozáková, Muller, 2006) 

 

Celoživotní učení (lifelong learning) znamená souhrn všech vzdělávacích a rozvojových 

aktivit v průběhu života. Začíná předškolním vzděláváním, nejvyšší stupeň formálního 
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vzdělání pak představuje terciární vzdělání. Na to pak navazuje další, často méně 

formalizované vzdělání, které lze rozdělit na neformální vzdělávání a informální učení, kam 

patří např. získávání zkušeností. (Veteška, Tureckiová, 2008) 

Změny podmínek, vědecký, technický a technologický rozvoj vyžadují, aby člověk své 

vzdělání neustále prohluboval a to zejména v produktivním věku. Vzdělávání 

v postproduktivním věku je pak ovlivňováno zájmy, poznatky, zkušenostmi jedince, které 

nabyl v předchozím životě. (Bočková, 2000) 

 

Cíle diplomové práce a výzkumné otázky 

 

Hlavním cílem práce je zjistit, do jaké míry zlepšuje  studium na U3V kvalitu života a snižuje 

riziko sociálního vyloučení populace třetího věku. 

  

Dílčí cíle diplomové práce 

 

Na základě sekundární analýzy dat a empirického výzkumu zanalyzovat vliv působení  

U3Vv oblasti  dostupnosti studia, kvality nabízených programů, pozitivního přístupu okolí ke 

studiu, vlivu studia na plány do budoucna, aktivního přístupu samotných seniorů ke studiu a k 

životu,   pozitivního přístupu seniorů k životu.  

  

Na základě sekundární analýzy dat a empirického výzkumu zjistit základní demografické 

údaje posluchačů U3V, které mohou vypovědět o celkové struktuře posluchačů U3V. 

V souvislosti s prvním dílčím cílem se pokusit zhodnotit, zda motivy ke studiu u daných 

sociálních skupin mohou být uplatněny i u skupin ostatních. 

 

Poskytnout výsledky sondy ve zpracované podobě odpovědným pracovníkům obou univerzit 

třetího věku.  

 

Nastínit návrhy na řešení, jak zpřístupnit vzdělávání širšímu spektru potenciálních 

posluchačů.   
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Výzkumné otázky 

 

Výzkumné otázky jsou základní formulace, směřující k vyhledávání údajů. Odpovědi na ně 

budou použity jako hodnocení, zda došlo ke splnění cíle - tedy, zda se potvrdily či vyvrátily 

výzkumné otázky a prokázaly zkušenosti, získané analýzou sekundárních dat. 

 

Jak pomáhá studium zvyšovat kvalitu života s ohledem na získávání nových poznatků a 

kompetencí, podporu společenských kontaktů a životní náplň posluchačů?  

 

Dokáže studium na U3V uspokojit nároky vysokoškolsky vzdělaných posluchačů? 

 

Existuje zde motivace a prostředky, jak zapojit do vzdělávání širší spektrum jedinců 

z různých sociálních skupin generace třetího věku?  

 

Struktura DP: 

 

1. úvod 

2. vymezení poznávacího problému  

3. cíle diplomové práce 

4. charakteristika užitých metod  

5. teoretická část a dosavadní úroveň poznání 

a. vymezení problematiky stárnutí 

b. Význam celoživotního vzdělání a aktivity v životě pro zvyšování kvality života u 

seniorů 

c. kapitola o univerzitách třetího věku 

d. Analýza zahraničních zkušeností, možnost aplikace zahraničních zkušeností v ČR 

6. Empirická část 

a. rozhovor s pracovníkem U3V Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy  a U3V 

Univerzity J.E.Purkyně na téma: 

i. forma studia a skladba studijních okruhů na U3V 

ii.  zájem o studium  

iii. socioekonomický význam U3V v regionu  
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b. dotazníkové šetření provedené mezi posluchači U3V Univerzity J.E.Purkyně a 

Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy  na téma zvyšování kvality života 

c. porovnání obou fakult na základě výše uvedených témat 

7. závěr 

 

Užité metody (Veselý, Nekola, 2007) 

 

1) Výzkumný design diplomové práce je v základním schématu složen z výzkumného 

problému a vztahujících se otázek, sběru relevantních dat a jejich analýzy a vlastní práce v 

terénu. 

 

2) V předkládané práci bude využito především kvalitativních metod, které napomohou 

pochopit danou problematiku na základě vnímání, hodnotové orientace a zkušeností 

zainteresované skupiny lidí.  

 

3) V přípravné fázi práce bude třeba ověřit dostupnost dat a předběžný příslib participace 

potenciálních účastníků.  

 

4) Data pro následnou analýzu budou získána pomocí sekundárních dat (tedy práce 

s daty, která jsou již k dispozici) a dále primárních dat (tedy zjišťování zcela nových dat).  

 

� Metody pro sběr sekundárních dat pomohou pohlédnout na komplexní problematiku 

stárnutí obyvatelstva, kvalitu života seniorů, význam celoživotního vzdělání a vzdělání 

v období třetího věku, význam univerzit třetího věku ve vybraných zemích západního 

světa.  

� Sekundární data pomohou posílit a potvrdit vlastní tematické otázky. Jako zdroje pro 

sekundární analýzu slouží: 

 

o Rešerše literatury, která se zaměřuje nejen na samotnou problematiku, ale také 

k sumarizaci poznatků z již existujících dat 

o Informace v podobě dat z institucí, jako jsou statistické úřady, výzkumné 

instituce  

o Evaluace programu Univerzita třetího věku a vliv vzdělávání seniorů na jejich 

umístění ve společnosti 
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o Studium odborných časopisů a regionálních periodik, které přinášejí aktuální 

informace 

o Diplomové a disertační práce, které obsahují hloubkové informace o dané 

problematice 

 

� Vlastní sběr informací 

 

o Bude použito formy dotazování vzhledem k tomu, že danou problematiku 

nelze zkoumat přímo pozorováním.  

o Dotazníkového, (polo) standardizovaného šetření (sondy) bude použito u jedné 

skupiny posluchačů U3V Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy  a u druhé 

skupiny posluchačů U3V Univerzity J. E. Purkyně. Tyto skupiny jsou součástí 

cílové populace, ne však jejím reprezentativním vzorkem. Obsah dotazníku a 

formulace otázek bude vytvořen ve spolupráci s pracovníkem univerzity třetího 

věku a konzultován s vedoucím diplomové práce. 

o Analýza dat z dotazníkového šetření, kategorizace proměnných hodnot, které 

budou dotazníkovým šetřením získány.  

o Dále by měl proběhnout rozhovor s organizátory U3V Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy  a U3V Univerzity J. E. Purkyně, kteří mají praktické 

zkušenosti s provozem univerzity třetího věku, přístup k informacím a znalosti 

o dopadech této politiky na společnost. Příprava rozhovoru vyžaduje upřesnění 

potřebných informací a vytyčení vhodného typu otázek.  

 

5) Míra vnitřní validity zpracovaných dat naznačí, do jaké míry vede politika vzdělávání 

(konkrétně vzdělávání na univerzitě třetího věku) k naplnění cíle (tedy zvýšení kvality 

života a aktivnímu začleňování seniorů do společnosti) 
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Úvod 

 
Stárnutí je nezvratný proces podmíněný involučními změnami organismu, i změnou 

sociálního statusu v průběhu života. Největší sociální změnou je přechod z ekonomicky 

aktivního života do důchodu, s čímž je spojena řada dalších událostí. Také psychika se u 

starých lidí mění a to právě pod vlivem biologických a sociálních  změn. Duševní hodnoty 

získávají  na významu, lidé se stávají více introverty, neodmítají stereotyp a váží si všeho 

pozitivního, co v jejich životě trvá.  

Stárnutí populace ve vyspělých zemích se v současné době stává jedním z nejvíce řešených 

demografických problémů, který zasahuje v podstatě do všech oblastí života. Českou 

republiku by v roce 2010 mělo obývat  až 23% lidí starších 60 let.  V rámci podpory zdravého 

životního stylu a moderní zdravotnické péče dochází k prodlužování střední délky života a tím 

i aktivní fáze stáří na 15-20 let. 

Odchodem do důchodu lidé většinu rolí ztrácejí a prázdná místa je třeba nahradit v tomto 

období novou a smysluplnou činností, která dokáže zachovat optimální aktivitu i pozitivní 

přístup k životu co nejdéle. Jednou z takových možností je studium určené přímo pro třetí 

věk. 

Odchod do důchodu obvykle lépe snášejí ženy, které obecně měly v období ekonomické 

aktivity blíže k péči o domácnost a rodinu. Oproti tomu muži, kteří se více  realizovali 

v zaměstnání, mohou mít v období důchodu potíže najít nový smysl života a zapojit se do 

společenského dění. Ženy v důchodu mnohem častěji hledají cestu, jak svůj nový život 

obohatit a podnikají činnosti, kterým se z různých důvodů v průběhu života věnovat nemohly.  

Takovou náplní bývá  často zejména u žen studium na univerzitě třetího věku (U3V). 

 
Ještě kolem roku 1970 bylo vzdělávání dospělých považováno za okrajovou záležitost, 

protože se věřilo, že dospělí lidé již nejsou schopni přijímat a uchovávat nové znalosti snadno. 

Pokud takové vzdělávání probíhalo, bylo to spíše na neodborné úrovni a jen velmi okrajově. 

Postupně však začalo být vzdělávání v dospělosti zajímavé zejména pro ty, kteří neměli právě 

zaměstnání nebo dostatečnou kvalifikaci. 

V současnosti se očekává, že vzdělávání bude provázet člověka celý život, tedy nejen 

v období produktivního věku, ale i v období post-produktivním.  Vzdělávání totiž nepřináší 

jen nové znalosti a dovednosti. Usnadňuje lidem společenské zařazení v každé etapě života.  

Obsah vzdělávání nemá přispět k odbornému růstu účastníků, má za cíl kvalitně naplnit volný 

čas, posílit kognitivní, percepční i senzomotorické činnosti mozku, zlepšit inter-generační 

komunikaci. 
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Kvalitu života u seniorů lze hodnotit z hlediska míry příznivosti ekonomických, sociálních a 

zdravotních podmínek, stejně jako plnění cílů, očekávání a zájmu jedinců v období 

důchodového věku. Dále je zohledňována míra pohody a spokojenosti, duševní rovnováhy a 

zvládání životních situací. Jedním z prostředků k naplnění kvality života je potřeba poznání, 

jenž přináší nové informace a tím i nové pohledy na svět, technologickou a společenskou 

adaptabilitu.  

Aktivnější způsob života je jedním z nástrojů, jak kvalitu života posílit. Aktivní lidé 

v důchodovém věku, tráví svůj volný čas často sledováním naučných televizních programů, 

kontaktem s přáteli a rodinou, kulturou, cestováním,  sportováním či získáváním nových 

znalostí a dovedností. Takový přístup k životu samozřejmě posiluje nejen psychickou stránku, 

ale i fyzickou zdatnost. 

 

První U3V (Univerzita třetího věku) byla založena ve Francii v roce 1973. Ve střední Evropě 

byla prvním sídlem U3V Varšava a to v roce 1975. V České republice vznikla první U3V na 

Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 1986. 

Životní vzdělávání na Vysokých školách má za cíl rozšiřovat, prohlubovat a obnovovat 

znalosti z různých oblastí poznání a kultury, přičemž je obvykle nabízeno to nejdůležitější a 

nejzajímavější z jednoho či více oborů. U3V mohou být zakládány pouze na vysokých 

školách univerzitního typu a jsou nejnáročnějším typem studia pro seniory.  

Přístup ke studiu není umožněn každému, řídí se určitými pravidly, která si každá univerzita 

nastavuje sama. Výuka obvykle probíhá formou přednášek a studium je zakončeno získáním 

diplomu o absolvování studia.  

Přestože potřebují posluchači U3V více času na celkovou přípravu i zpracování informací, 

obvykle se vyznačují vyšší intenzitou zájmu o studium a přípravy na přednášky. Lidé si 

studiem na U3V obvykle plní svá přání z minulosti, snaží se dokázat, že jsou schopni 

dosahovat výkonů nebo v něm vidí  způsob, jak dát svému životu náplň a řád.  



  

 18  

1 Vymezení výzkumného problému 

 

Ve své práci poukazuji na význam pojmu kvalita života u generace třetího věku. Za jednu z 

cest, jak kvalitního bytí dosáhnout, považuji celoživotní vzdělávání, které má velký význam 

nejen pro zvyšování kvalifikace v průběhu pracovního života, ale i pro získávání nových 

zkušeností a dovedností v období třetího věku, kdy jedincům v daleko větší míře hrozí ztráta 

životní náplně a sociální vyloučení .  

 

Tento problém je třeba řešit, protože počet stárnoucích jedinců se v naší republice zvyšuje,  

což vyžaduje změny ve společenském vnímání generace třetího věku, dále restrukturalizaci 

v oblasti sociálních, zdravotních i ekonomických systémů v zemi. Cílem je, aby rostoucí 

generace třetího věku zůstávala finančně, duševně i fyzicky nezávislá po dlouhou dobu. 

Edukace na téma udržení fyzického i duševního zdraví, zvyšování znalostí a dovedností je 

jednou z progresivních cest jak prodlužovat fyzickou i duševní kondici populace třetího věku.  

 

Pro stanovení výzkumného problému je použito Modelu strukturace problému podle Duna 

(Veselý, Nekola 2007), ve kterém krystalizují  nejobecnější úvahy nad problémovou situací 

do konkrétní podoby problému.  
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Analýzy odborníků (Bočková, 2000; Kozáková, Muller, 2006; Čížková, 2009; Mazourová, 

2006; Ort 2004) ukazují, že U3V zvyšují kvalitu života. Jsou však poznatky užitečné 

v praktickém životě? Do jaké míry studium zvyšuje společenské kontakty? Do jaké míry 

zvyšuje studium aktivitu a posiluje kvalitu života? Je získávání nových informací a znalostí 

dostupné pro každého seniora, který má o vzdělávání zájem? Nestudují náhodou jen lidé, kteří 

vedou aktivní život a nemají problémy se společenským stykem již od mládí?  Toto jsou 

úvahy, které jsem ve studované literatuře neobjevila (nebo jen okrajově) avšak považuji je za 

významný prvek ovlivňující jednak kvalitu života, tak i spektrum posluchačů na U3V.  

V empirické části práce těmto otázkám určitý prostor věnuji.   

 

Adresátem výsledku  výstupů diplomové práce by měly být obě univerzity, kde byl výzkum 

proveden.  

Propasti mezi věkovými 
skupinami 
Přibývání nemocí a dysfunkcí  
Nedostatek kompetencí pro 
fungování v každodenním 
životě 
Nedostatek sociálních vztahů 
Nedostatek znalostí a 
dovedností 
Množství volného času 

Pohledy jednotlivých 
aktérů na problematiku 
stárnutí populace, 
soužití se seniory a 
jejich zapojení se do 
společnosti 

Hledání cest, jak 
zvyšovat kvalitu 

života  

Stárnutí populace:  
snižování počtu EA 
obyvatelstva,  
náklady na zdravotní a 
sociální péči, výplaty 
důchodů, mezigenerační 
propasti  
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V grafickém modelu konceptuální mapy jsou znázorněna základní témata, kterým je třeba se 

v diplomové práci věnovat podrobněji právě vzhledem k šíři stanoveného výzkumného 

problému. 

  
Zdroj: Autor 

 

V  modelu myšlenkové mapy jsou znázorněny základní pilíře, které z mého úhlu pohledu 

ovlivňují kroky vedoucí k potřebě dalšího vzdělání u seniorů (jenž patří mezi základní 

nástroje pro zvyšování kvality života lidí v období třetího věku života) (Sýkorová, Chytil, 

2004; Kozáková, Muller, 2006; Baďurová, Muhlpachr, 2005) 

dosavadní 
úroveň 
poznání 
stárnutí 

Sociodemo- 
grafická 

problematika 
stárnutí 

věková 
integrace 

vzdělanostní 
struktura 
obyvatel 

 

význam 
vzdělávání pro 
zvyšování 
kvality života 

celoživotní 
vzdělávání jako 
předvoj 
vzdělávání ve 
třetím věku 

význam 
vzdělávání pro 
volnočasové 

aktivity 
 

program U3V 
 

mezinárodní 
zkušenosti 
s  U3V ve 
vybraných 

zemích  
 

U3V jako nástroj 
pro zvyšování 
kvality života 

seniorů 
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Zdroj:Autor  
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2 Cíle diplomové práce a výzkumné otázky 
 

Hlavním cílem práce je zjistit, do jaké míry zlepšuje  studium na U3V kvalitu života a snižuje 

riziko sociálního vyloučení populace třetího věku. 

  

Dílčí cíle diplomové práce 
 
Na základě sekundární analýzy dat a empirického výzkumu zanalyzovat vliv působení  

U3Vv oblasti  dostupnosti studia, kvality nabízených programů, pozitivního přístupu okolí ke 

studiu, vlivu studia na plány do budoucna, aktivního přístupu samotných seniorů ke studiu a 

k životu. 

  

Na základě sekundární analýzy dat a empirického výzkumu zjistit základní demografické 

údaje posluchačů U3V, které mohou vypovědět o celkové struktuře posluchačů U3V. 

V souvislosti s prvním dílčím cílem se pokusit zhodnotit, zda motivy ke studiu u daných 

sociálních skupin mohou být uplatněny i u skupin ostatních. 

 

Poskytnout výsledky sondy ve zpracované podobě odpovědným pracovníkům obou univerzit 

třetího věku.  

Nastínit návrhy řešení, jak zpřístupnit vzdělávání širšímu spektru potenciálních posluchačů.    

 
Výzkumné otázky 
 
Výzkumné otázky jsou základní formulace, směřující k vyhledávání údajů. Odpovědi na ně 

budou použity jako hodnocení, zda došlo ke splnění cíle - tedy, zda se potvrdily či vyvrátily 

výzkumné otázky a prokázaly zkušenosti získané analýzou sekundárních dat. 

 
Jak pomáhá studium zvyšovat kvalitu života s ohledem na získávání nových poznatků a 

kompetencí, podporu společenských kontaktů a životní náplň posluchačů?  

 

Dokáže studium na U3V uspokojit nároky vysokoškolsky vzdělaných posluchačů? 

 

Jakým způsobem může studium na U3V pomoci posílit zdravý životní styl u generace třetího 

věku? 
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Existuje zde motivace a prostředky, jak zapojit do vzdělávání širší spektrum jedinců 

z různých sociálních skupin generace třetího věku? 
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3 Charakteristika užitých metod, zdroje dat 
 

Výzkumný design mé diplomové práce se skládá ze tří hlavních složek (Veselý, Nekola 

2007). 

 

Výzkumný problém 
 

Pro stanovení výzkumného problému je použito normativní metody, konkrétně Model 

strukturace problému podle Duna (Veselý, Nekola 2007). 

V této práci jsou použity spíše explanační otázky. Tedy takové, které dokáží vysvětlit, jaké 

oblasti a v jaké intenzitě dokáže studium na U3V ovlivnit generaci třetího věku. 

 

Sběr sekundárních dat 
 

V první části dochází k poznávání problematiky za pomoci analýzy sekundárních dat a studia 

příslušné literatury české i zahraniční. Za zdroje pro sekundární analýzu v této práci slouží: 

� Rešerše literatury, která se zaměřuje na samotnou problematiku stárnoucí populace, 

kvality života seniorů, volnočasových aktivit, podpory a potřeby vzdělávání ve třetím 

věku, fyziologické a psychické změny ve třetím věku. 

� Evaluace programu univerzity třetího věku  

� Rešerše předchozích výzkumů na téma kvalita života a vzdělávání seniorů 

� Informace ze statistik o složení posluchačů a vzdělanostní úrovni seniorů 

Výzkumný 
problém, zadání 

cílů práce a 
výzkumných 

otázek 

Analýza a 
interpretace 

dat 

Sběr dat 
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� Studium odborných časopisů, zaměřených na seniory 

� Diplomové a disertační práce zejména z tematické oblasti stárnutí populace a podpory 

zkvalitnění života seniorů.  

Pro sběr sekundárních dat byla využita konceptuální mapa, která znázorňuje v obecném 

měřítku všechny kapitoly, které se v diplomové práci postupně objeví v konkrétní podobě.  

 
Empirická část práce 
 

Rozhovor s pracovníky U3V na UJEP a FSE UK 
 
Za pomoci polo-standardizovaných rozhovorů jsem zjišťovala význam vzdělávání pro kvalitu 

života na dvou univerzitách třetího věku – na UJEP v Ústí nad Labem a FSV UK v Praze.  

 

V závěru rozhovorů jsou porovnány rozhovory z obou univerzit – konkrétně odpovědi na 

jednotlivé otázky.  Poté následuje vyhodnocení, které není zaměřeno na kvalitu 

poskytovaných služeb, ale spíše na rozdíly, které se mezi U3V v Ústí nad Labem a v Praze 

objevují.  

 

Dotazníky pro posluchače U3V na UJEP a FSV UK 
 

Pro posluchače z obou U3V byl připraven polo-standardizovaný dotazník. Dotazník byl 

rozdán na začátku druhého semestru vždy jedné skupině posluchačů z každé univerzity na 

začátku přednášky. Předběžně jsem očekávala návratnost kolem 100 dotazníků. Nakonec bylo 

získáno 125 dotazníků.  

 

Dotazníky jsou zpracovány za pomoci programu Microsoft Excel. Dotazník se skládá 

z uzavřených otázek. U vybraných otázek byla možnost přidat libovolný komentář. U otázky 

na profesní zařazení posluchačů pak byla odpověď zcela otevřená, avšak kódována dle ISCO-

88 (ČSÚ, 2007). Otázky jsou vedeny pod čísly a jednotlivé odpovědi kódovány písmeny, 

přičemž u každé odpovědi je uvedeno, kolik celkem získala hlasů. Pozornost je věnována 

zejména odpovědím s nejvyšším a nejmenším počtem hlasů. 

Komentáře posluchačů pak jsou  prezentovány k příslušným otázkám a to dle podle počtu 

stejných či podobných informací, uvedeny budou také zajímavé komentáře.  

Excel tabulka se zpracovanými dotazníky a všemi komentáři je k dispozici v elektronické 

podobě diplomové práce.  
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Dotazníky od posluchačů U3V z UJEP i FSV UK jsou zpracovány dohromady vzhledem 

k nerovnoměrnému počtu posluchačů na obou U3V.  
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4 Vymezení pojmů 
 

V předchozí kapitole jsou vymezeny cíle, které má tato práce naplnit. Ve vymezení cílů se 

objevují určité pojmy, které mají obecnou platnost, ovšem z kontextu nemusí být 

zřejmé,  jaký význam pro moji práci mají.  

 

Aktivita člověka  

 
Je to bohatý životní styl, naplněný činorodostí jako důležitý faktor působící na celkový 

zdravotní stav člověka. Aktivita se týká nejen oblasti učení a práce, ale především sféry 

volného času. K životní aktivitě však člověk musí být veden výchovou a prostředím. (Ort, 

2004) 

Aktivní život v této diplomové práci je spojován především s ochotou seniorů dále pracovat 

na svém duševním a fyzickém rozvoji a posilovat mezigenerační vztahy. 

 

Sociální status  

 
Vyznačuje sociální identitu jedince v dané skupině nebo společnosti. V širším pojetí může jít 

o sociální úlohu, kterou společnost přisuzuje muži a ženě. V konkrétnějším případě může jít 

např. o typ zaměstnání.  

V našem případě se budu zajímat především o současný ekonomický status jedince1, typ 

zaměstnání, které jedinec vykonával, případně vykonává a o nejvyšší dosažené vzdělání 

jedince. (Giddens, 1999) 

 

Sociální interakce  

 
Znamená jakoukoliv formu komunikace a setkávání mezi jedinci. Může mít charakter 

formální i neformální. (Giddens, 1999) 

V této práci je míněno především setkávání se s novými lidmi při přednáškách, získávání 

nových společenských kontaktů při exkurzích, utváření nových intra-generacční  a inter-

generačních vztahů v případě přednášek kombinovaných s denními studenty.    

 

Třetí věk  

 
                                                 
1 Míněno tím, zda spadá do skupiny ekonomicky aktivní či ekonomicky neaktivní jedinec 
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Označuje se jako věk seniorský neboli důchodový. (Giddens, 1999; Ort 2004) Vychází ze 

zjednodušeného dělení lidského života na tři etapy – na období dětství, dospělosti a stáří. 

Může být také používán pojem post-produktivní, nověji ekonomicky post-aktivní věk. 

(Petříkova, Čornaničová 2004) 

 

Stáří a senior 

 
Dle velkého sociologického slovníku  vyjadřuje obecně pojem stáří období člověka od 

skončení ekonomické aktivity až do smrti. Biologický věk je obtížně definovatelný, protože 

tato skupina se vyznačuje značnými fyzickými i psychickými rozdíly. Lidé se postupně  

vymezují z dosavadních společenských struktur a roste jejich izolovanost. V rámci stáří se 

může objevit též beznaděj či zoufalství z nadcházejícího konce života. Na druhé straně mohou 

tito lidé zažívat jistý pocit celistvosti, rekapitulovat prakticky celý svůj život a mít dobrý pocit 

z dobře vykonaného díla. (Maříková, Petrusek, Vodáková a kol., 1996) 

Proces stárnutí vyžaduje označení  skupiny obyvatel, kterých se třetí životní etapa týká. Pojem 

senior je vyjádřením emočně nezatíženým a obecně označuje člověka v celém věkovém 

období stáří. Pojem senior je  příznivě přijímán i samotnými seniory. (Petříkova, Čornaničová 

2004). S pojmem senior je úzce svázán i plánovaný odchod do starobního důchodu.  

 

Šiklová (2008) poukazuje, že dnešní senioři jsou nejen zdravější, než jejich rodiče, ale také 

vzdělanější, náročnější co do nároků na život i požadavků na životní standard. Nicméně, jak 

autorka uvádí, seniorům stále chybí kvalitní náplň života.  Vzhledem k prodlužující se životní 

etapě a početní expanzi je tedy vhodné přicházet s aktivitami, které přispívají nejen 

k zdravému životnímu stylu seniorů, ale také vytvářejí kladné vztahy ke stáří u celé 

společnosti (Senioři vítáni, 2008) 

 

Sociální vyloučení  

 

Lze jej definovat jako zamezení přístupu na trh práce, ke vzdělání, k službám. Je provázeno 

chudobou či nízkou mírou sociální podpory. (Jandourek, 2003) Vzdělávání generace třetího 

věku může zvýšit informovanost ve všech zmíněných oblastech, zvýšit jejich šance na 

zapojení se do společnosti a zmírnit tak riziko sociálního vyloučení.   
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Věková integrace jako prvek posilující aktivní život 

 
„Koncept věkové integrace je založen na flexibilizaci nebo odstranění věku jako kritéria 

oprávněnosti a způsobilosti pro participaci v sociálních aktivitách, které jsou nejvíce patrné 

v oblasti vzdělávání, práce a důchodu.“ (Vidovičová, 2007 str. 39) 

Koncept věkové integrace posiluje možnosti starších spoluobčanů zapojit se aktivně v oblasti 

vzdělávání, pracovních příležitostí a společenských aktivit.“ Výsledkem věkové integrace by 

mělo být odstranění strukturálních věkových bariér2 a věková heterogenita3“. (Vidovičová, 

2007 str.39) 

Právě vzdělávání a trénink patří mezi největší přínosy v rámci přenosu vědění, dovedností, 

postojů, hodnot, zájmů a rolového chování. (Vidovičová, 2007) 

 

Tabulka č. 1: Ideální typy sociálních struktur 

 
Vidovićová Lucie: VĚK JAKO ZÁVISLÁ PROMĚNNÁ, Ideologie věku, ageismus a stárnutí v české 

společnosti, Disertační práce, Brno 2007  

                                                 
2 Jedinci by měli mít příležitost v průběhu celého života mísit období vzdělávání, práce, času pro rodinu, atd. 
3 Setkávání osob různého věku 
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5 Teoretické koncepty 
 

Nejdůležitějším konceptem, ze kterého práce vychází,  je Koncept kvality života v seniorském 

věku. Kvalita života je velmi obecný pojem, přesto však velmi důležitý pro udržení zdravého 

životního rytmu u generace třetího věku.  

Další východisko této práce je Koncept celoživotního vzdělávání, které vyjadřuje  získávání 

nových znalostí a zkušeností v průběhu dospělého věku a které plynule může přejít do 

vzdělávání se ve třetím věku, což napomáhá udržení kvality života.  

Kvalitu života ve třetím věku však nelze udržet bez interakce s generacemi mladšími. Teorie 

věkové integrace poukazuje na to, že je třeba věkovou bariéru eliminovat a mezigenerační 

vztahy podporovat. 

Pro udržení životního tempa je velmi důležité pozitivní přijetí své osoby, svého věku a také 

naplnění volného času. Teorie věkové identity definuje, jak se pozitivní smýšlení seniora 

odráží na kladném vnímání své osoby a svého okolí. Koncept aktivity definuje, jaké činnosti 

mohou tomuto pozitivnímu přístupu pomoci.  

 

Koncept kvality života 
 
Phillips definuje kvalitu života jako směs potěšení a úsilí, které jsou základem pro blažený 

pocit v životě člověka. Tato koncepce je protínána širokou škálou sociálních, ekonomických, 

kulturních i politických aspektů v různých společnostech (Phillips, 2006, s.15) . Dle studie 

Kahnemana(1996) (dle Phillips, 2006, s. 16), nestojí kvalita života na subjektivních pocitech 

štěstí, ale na objektivních skutečnostech, které šťastné chvilky u lidí vytvářejí. Ty objektivní 

hodnoty znamenají, že si lidé dle nastaveného měřítka (ovlivněného společenskými jevy i 

vlastními zkušenostmi) vybírají mezi konkurenčními sociálními, ekonomickými či 

politickými variantami tu, která je pro jejich součastný stav nejvýhodnější. Toto chování 

vychází z  ekonomické teorie racionální volby (Warburton 1996, dle Phillips, 2006, s.16).    

 

„Kvalita života seniorů se jeví jako obtížně definovatelný koncept, dá se však říci, že její 

podpora je intencionálním smyslem všech zdravotních a sociálních zásahů do života v seniu“ 

(Sýkorová, Chytil, 2004, str. 143).  
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Dle modelu Profilu QOL4 seniorů lze kvalitu života shrnout do následujících bodů: 

(Baďurová, Muhlpachr, 2005) 

Model se skládá ze čtyř prvků nezbytných pro udržení kvality života. Existence vyjadřuje 

nutnost udržet dobrou fyzickou kondici i duševní zdraví. Sounáležitost zase znázorňuje 

nezbytnost zapadat do sociální sítě, protože se člověk bez cizí podpory neobejde. Třetí složku 

tvoří adaptabilita, tedy schopnost přijímat každodenní starosti i radosti, kvalitně naplňovat 

každý den svého bytí a uvažovat nad budoucností. 

 

Tabulka č. 2: Profil kvality života u seniorů 

Fyzická stránka Zdravá výživa a 

dostatek pohybu 

Prevence proti 

nemocem 

Soběstačnost, 

zachování 

kompetencí 

EXISTENCE 

Psychická stránka Schopnost 

racionálně 

uvažovat 

Spokojenost a 

radost ze života 

Udržení a rozvoj 

životní moudrosti 

a zkušeností 

Místo mezi lidmi Pomoc, podpora a 

respekt ze strany 

rodiny a přátel 

Pěstování a 

udržování 

sociálních vztahů 

Adaptace na 

vlastní sociální 

role 

SOUNÁLEŽITOST 

 

Místo ve 

společnosti 

Zdravotní a 

sociální péče 

Jistota stálého 

příjmu 

Přístup ke službám 

ve svém okolí 

Každodenní život Péče o své domácí 

prostředí 

Péče o sebe a své 

blízké 

Zvládání 

každodenních 

radostí i starostí 

Volný čas Vlastní zájmy Organizované 

aktivity 

 

ADAPTABILITA 

Plány do budoucna Zlepšování 

myšlení a 

paměťových 

schopností 

Přizpůsobování se 

změnám v životě 

Implementace 

svých potřeb a 

přání 

Zdroj: Quality of life research Unit, Research Agenda of Ageing 

VADUROVÁ, Helena, MUHLPACHR, Pavel, 1Kvalita života : teoretická a metodologická východiska, 1. vyd. Brno : Masarykova 

univerzita, 2005, s. 94-105, ISBN 80-210-3754-7. 

 

Problematika kvality života se do popředí zájmu dostává ze dvou příčin. Ekonomický růst a 

rozvoj techniky dokáže snadno uspokojit materiální potřeby člověka, na druhé straně se však 

                                                 
4 Quality of life; kvalita života 
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objevují negativní vlivy tohoto růstu, které ovlivňují lidské zdraví a jejich místo ve 

společnosti (Baďurová, Muhlpachr, 2005). 

V roce 1974 indikovala Evropská komise OSN osm skupin  ukazatelů, ovlivňujících kvalitu 

života (Baďurová, Muhlpachr, 2005): 

o zdraví 

o kvalita pracovního prostředí  

o nákup zboží a služeb 

o možnosti trávení volného času 

o pocit sociální jistoty 

o možnosti rozvoje osobnosti 

o fyzikální  kvalita životního prostředí 

o možnost participovat na společenském životě 

 

Teorie dle Zannottiho (in Baďurová, Muhlpachr, 2005) lze hodnotit kvalitu života jako 

vnímání veškeré spokojenosti či nespokojenosti jedince v celém jeho životě, přičemž 

spokojenost s různými aspekty má různou důležitost.  

 

Holeček (in Baďurová, Muhlpachr, 2005) uvádí, že kvalita života se dá měřit jedině ve 

vymezeném konkrétním prostředí.  

 

Dle Bočkové kvalitu života nelze jednoznačně definovat. Znamená pro různé lidi různé věci 

v různém čase. Za kvalitu života považuje uspokojování různorodých potřeb (Bočková, 

2000). Většina potřeb je moderní společností uspokojena natolik, že lidé hledají potřeby nové. 

Potřeba, pro kterou na trhu chybí nabídka, není považována za potřebu (Baďurová, 

Muhlpachr, 2005). 

 

Koncept celoživotního vzdělání 
 
Je to přirozená potřeba lidského druhu získávat stále nové informace, rozvíjet své dovednosti 

a znalosti. Celoživotní vzdělání je usnadněno přirozenými instinktem k učení, potěšením 

z učení a eliminováním odmítavého smýšlení. (Matthew, Gregory, Wolniak, Pascarella, 2008) 

 

Vzdělávání seniorů patří mezi koncepty celoživotního vzdělávání. Dle Matýskové (in 

Sýkorová, Chytil, 2004) i senioři jsou motivováni ke studiu možností získat nové informace, 
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dovednosti, udržet aktivitu, samostatnost a autonomii, získat nové společenské kontakty a 

sociální ocenění a přijetí, realizovat svá přání a získávat nový životní rozměr. 

 

Celoživotní vzdělání lze chápat  jako učení v průběhu celého života, jenž slouží jako důležitý 

zdroj k získávání  výhod a předností pro současný i budoucí život. Lidský mozek je 

považován za největší lidský kapitál, který třeba neustále inovovat a udržovat v aktivitě. 

Přičemž je třeba zdůraznit, že vzdělávání a posilování činnosti mozku by se měl věnovat 

každý člověk (nejen mladí lidé a lidé v mladším středním věku) (Field, 2006).  

 

Teorie věkové integrace 
 
Již od dětství je jedinec ukotvován do pravidel jednotlivých věkových skupin. Výsledkem je 

věková segregace, která způsobuje absenci interakcí mezi lidmi různého věku. (Vidovičová, 

2008) Teorie věkové integrace znázorňuje odstranění strukturálních věkových bariér a 

věkovou heterogenitu při setkávání sociálních skupin, aktivní účast na sociálních aktivitách  

také v období důchodu a to zejména ve vzdělávání a pracovních příležitostech. (Vidovičová, 

2007)  

 

Dle Jandourka je integrace zejména  začlenění jedince do skupiny a akceptování jedince ve 

skupině. V užším slova smyslu jde o začlenění minoritních skupin do majoritní společnosti. 

(Jandourek, 2001). V rámci věkové integrace jde tedy jednoznačně o začlenění příslušníků 

generace mladšího a středního věku do věkově diferenciovaných skupin. 

 

Dle Petříkové (in Sýkorová, Chytil, 2004) se u věkové integrované společnosti očekává 

minimalizace věkové diskriminace a nedobrovolné segregace. Cílem tzv. společnosti pro 

všechny věkové skupiny je proseniorská edukace, tedy mezigenerační solidarity a porozumění 

a utváření pozitivního obrazu o stárnoucích a starých lidech. 

 

Teorie věkové identity 
 
Věkovou identitu tvoří chronologický věk a na něj se váže řada rolí a chování, zdravotní a 

funkční omezení, formální a neformální interakce. Věková identita tedy není nutně vázána jen 

objektivními prvky, ale také subjektivními prvky aktuálního věku. Lidé, kteří o sobě ve 

vyšším věku smýšlejí pozitivně, jsou tak vnímáni i svým okolím. Z výzkumu Steitze a 
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McClaryho (in Vidovičová 2008) vyplynulo, že významným pozitivním mediátorem mezi 

chronologickým a subjektivním věkem je právě sebeúcta a také finanční spokojenost. 5 

 

Dle sociologického slovníku znamená identita též ztotožnění se svými životními rolemi. 

Znamená však také pocit vlastní totožnosti a soubor hodnot, na kterých je založen smysl 

života jedince (Jandourek, 2001). S přibývajícím věkem se hodnoty i komunita, ve které se 

člověk pohybuje, mohou měnit a tím  se může měnit i vlastní totožnost člověka.  

 

Dle představy Meada / Cooleyho (in Thompson 1996.s. 41.) odráží identita „rostoucí složitost 

moderního světa, ve kterém není jádro subjektu autonomní a soběstačné. Utváří se vztah 

k jiným subjektům, které dokreslují významy, hodnoty, symboly (tedy kulturu) osobnosti 

našeho subjektu. V tomto sociologickém pojetí překlenuje identita propast mezi vnitřním a 

vnějším světem subjektu“. 

 

Koncept aktivity 
 

Dle Lompschera teorie aktivity vyjadřuje interakci mezi jednotlivými lidskými bytostmi, dále 

pak soulad a vztah lidské bytosti a zbytku světa. Aktivitu nelze uskutečňovat bez cílů a 

motivů (in Sawchuck, Duarte, Elhammoumi, 2006, str 35). 

Aktivita existuje ve dvou základních a vzájemně se  pronikajících formách - mentální a 

materiální. Aktivitu lze vidět také za elementárními vlastnostmi lidských bytostí jako je 

změna, poznávání, komunikace, hodnotová orientace a rozvoj. Jednou ze základních forem 

aktivity je fyzická reprodukce, hra, učení, komunikace, politická aktivita a pracovní zátěž. 

(Sawchuck, Duarte, Elhammoumi, 2006) 

 

Do centra teorie aktivity jsou postaveny sociální aktivity jako zásadní prostředky pro udržení 

celkového pocitu životní pohody a tedy i úspěšnou adaptaci na stáří. (Senior revue, 2/2005) 

Lidé ve stáří také preferují aktivní život, který přináší větší životní spokojenost. Staří lidé mají 

stejné sociální a psychické potřeby jako lidé ve středním věku, nicméně je nutno respektovat 

možnosti a potřeby individua (Mazourová, 2006). 

 

                                                 
5 Výzkum byl proveden na vzorku blíže neurčeného počtu mužů. Respondenti měli na výběr z pěti možností 
(které měli nejlépe charakterizovat věkovou identitu):  sebeúcta, finanční  spokojenost, chronologický věk, 
zdraví a vzdělání 
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Dle Matýskové (in Sýkorová, Chytil, 2004) se dnešní generace seniorů liší právě větším 

důrazem na aktivitu ve stáří. Tedy odbouráváním spíše usedlejšího způsobu života a péče o 

vnoučata a naopak zintenzivněním cestování, poznávání, pěstování zálib, vzdělávání a jiných 

aktivit. 
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6 Dosavadní úroveň poznání problematiky stáří a stárnutí 
 

6.1 Biologické, sociální a psychické stáří a stárnutí 
 

Biologické stáří a stárnutí  

 
Stárnutí lze definovat jako přirozenou degradaci organizmu po dovršení vývojové fáze 

dospělosti a zralosti. (Kozáková, Muller, 2006) 

Biologické stárnutí je měřeno hloubkou involučních změn, mezi  které patří změna výšky a 

váhy, úbytek svalstva a kostní hmoty, ztráta pružnosti kůže, šedivění vlasů, snižování funkcí 

vnitřních orgánů a smyslů.  

Involuční proces je nezvratný a u člověka se nepatrné projevy stárnutí6 začínají objevovat již 

po 30ti letech života. Je geneticky zakódován, ale ovlivněn také exogenním prostředím. 

Samotná životní etapa stáří se projevuje zvýšenou zranitelností, poklesem schopností a 

výkonnosti jedince. (Kozáková, Muller, 2006) 

 

Kalendářní stáří lze rozdělit do tří fází (Kozáková, Muller, 2006; Bočková, 2000) 

Ranné stáří (nebo také starší věk): 60-74 – stárnoucí člověk, dominuje adaptace na přebytek 

volného času 

Vlastní stáří (nebo jen stáří) : 75 – 89 let: pravé stáří neboli senium, dominuje výrazná změna 

zdravotního stavu.  

Dlouhověkost: 90 let a více: dominuje význam soběstačnosti  

 

Sociální stáří 
 
Sociální stáří  je událost vymezená několika sociálními změnami. V první řadě je to dosažení 

penzijního věku, při kterém vzniká nárok na starobní důchod, přichází ekonomické změny, 

dochází k ztrátě původních a získávání nových sociálních rolí i změně životního stylu. 

(Kozáková, Muller, 2006) 

 

Přijetí postupného stárnutí se objevuje  v  období věku 50- 60 let a je spojeno s hledáním 

nových cílů a identity. Zatímco stárnoucí muž se stává klidnějším, citově vřelejším a je 

nakloněný pečovatelským projevům, žena se stává dominantnější, nezávislejší a 

sebevědomější. (Vágnerová, 2007) 
                                                 
6 Je obecně známo, že člověk stárne již od svého narození. Projev stárnutí je v tomto případě chápán jako 
známka jistého opotřebení.  
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Přichází období, kdy muž i žena přestávají pečovat o dospělé děti,  avšak ještě nenazrává 

období péče o stárnoucí rodiče. (Vágnerová, 2007) 

 

Pacovský uvádí, že lidé, kteří se již v mládí hůře adaptovali na různé sociální události, mají 

potíže přizpůsobit se vlastnímu stáří. (Kozáková, Muller, 2006) 

 

Psychické stáří 
 
Je podmíněno osobnostními rysy a reakcí na vlastní stárnutí a psychickými změnami 

v průběhu stárnutí. Snižuje se odolnost vůči negativním vnějším vlivům, dochází k odklonu 

od materiálních hodnot směrem k duševním, lidé se stávají více introverty a egocentrismy, 

často se  v myšlenkách vrací do minulosti.( Kozáková, Muller, 2006) 

  

Období starší dospělosti  

V  období mezi 50 a 59 rokem dochází ke změnám názoru na život. Lidé v tomto věku si více 

váží všeho pozitivního, co zůstává zachováno. Očekávání velké změny v podobě nástupu do 

důchodu obvykle způsobuje, že stereotyp, který postupně začíná v běžném životě usazovat, 

není odmítán. Lidé, kteří nemají v této fázi zvýšené nároky, dokáží tuto životní etapu relativně 

snadno zvládnout.  

Výkonnost se snižuje. Případná kumulace nároků a stresu vyvolává potřebu změnit postoj 

k vlastnímu životu, uspokojování vlastní ješitnosti pozbývá na významu, uskutečnění 

vlastních ambic nepřináší tak velké potěšení jako dříve.  (Vágnerová, 2007) 

 

Období ranného stáří  

Úkolem tohoto období (období mezi 60 a 69 rokem) je dosáhnout integrity v pojetí vlastního 

života; hodnotit svůj život pozitivně, aby byl přijat jeho konec. Člověk v tomto věku se musí 

vyrovnávat se ztrátami a s negativní proměnou své osobnosti. Jedním z pozitivních signálů 

pro překonání těchto negativních proměn je zachování co nejvíce vlastních 

kompetencí.(Vágnerová, 2007) 

Uchování  paměťových funkcí závisí na úrovni rozumových schopností a také míře užívání 

paměti. Paměť hůře funguje u lidí s tendencí k rezignaci a intelektuální nečinnosti, což se 

projevuje u jedinců s nižším vzděláním. (Vágnerová, 2007) 
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Dle Rabušice (in (Kozáková, Muller, 2006) se česká skupina seniorů nechová jako 

sebevědomá a vitální. Freiová (in Kozáková, Muller, 2006) uvádí, že pokud si senioři 

nezačnou vážit sami sebe, nebudou si jich vážit ani ostatní věkové skupiny.  

Na stáří je třeba se připravovat již ve středním věku. Je dobré zajistit se po stránce materiální 

a také vytvořit druhý životní program.  

 

6.2 Dopady demografického stárnutí na kvalitu života obyvatel 
 

Ukazatelem demografického stáří je podíl osob ve věku nad 65 let na celkovém počtu 

obyvatel. Pokud počty osob nad 65 let dosahují 8% a více, je populace považována za 

stárnoucí. V Evropě stárnoucí populace roste nejrychleji. (MPSF, 2008) 

V devadesátých letech nebyla potřeba řešit stárnutí populace aktuální. V roce 1990 bylo 

v České republice 17% obyvatel starších 60 let. (Kozáková, Muller, 2006) 

Vzhledem k dramatické společenské změně,  ke které došlo za posledních 100 let v oblasti 

lékařské péče, životního stylu a migrace obyvatel do měst se v roce 2010 očekává nárůst této 

populace až na 23% a v roce 2050 až na 28%. (MPSV, 2004) V příloze číslo jedna jsou 

uvedeny tabulky, uvádějící  počty osob a podíly osob v procentech ve věku 60 a více let v ČR 

v roce 1950 – 2030. (Kozáková, Muller, 2006)  

OSN zveřejnila výsledky své projekce, které předpokládají celosvětově až 30% podíl seniorů7 

na přelomu 21. a 22. století.(Čížková, 2009) 

V zemích s vyspělou ekonomikou se post-produktivní věk stále prodlužuje a dnes představuje 

v průměru 15 – 20 let života. (Bočková, 2000) 

Očekává se, že se v roce 2050 muži budou průměrně dožívat 73,4 let a ženy o téměř jedenáct 

let více. Počet stoletých by se měl zvýšit až 15krát. (MPSV, 2008) 

Demografické stárnutí je většinovou společností často vnímáno jako negativní jev a senioři 

považováni za neproduktivní konzumenty finančních prostředků státu. Změna negativního 

postoje ke starším spoluobčanům je prvním krokem k zajištění kvality života ve stáří, 

k využití zkušeností a potenciálu starších občanů. (MPSV, 2008) 

 

6.3 Charakteristika jedince v období  třetího věku  
 

Z výzkumu prováděného v roce 2001 Vidovičovou a Rabušicem vyplývá, že nejdůležitější 

charakteristikou starého člověka je zdravotní stav a snižující se schopnost postarat se o sebe. 
                                                 
7 V odborné literatuře se setkáme s pojmy geront7, senescent7, důchodce7 nebo starý7 člověk. V současné době je 
za nejvhodnější považován termín senior. Pro toto období je v odborné literatuře používán výraz post-
produktivní, ekonomicky post-aktivní či třetí věk. (Kozáková, Muller, 2006) 
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Na tomto označení se shodlo přes 40% respondentů všech věkových kategorií. Mezi 10% - 

20% respondentů považuje za významnou charakteristiku stáří samotný věk, pobírání 

důchodu, potíže při přijímání změn, ztrátu paměti, pasivitu a nezájem o koníčky. (Vidovičová, 

2008) 

 

Rabušic (dle Ort, 2004) uvádí, že lidé jsou velmi liberální, pokud jde o charakteristiku a 

plnění očekávaných rolí generace mladšího a středního věku. Nicméně charakteristika a 

požadavky na plnění připsaných rolí u populace třetího věku jsou stále velmi rigidní. Primární 

rolí je být „důchodce“,  přičemž odborníci se shodují, že je to role velmi nespecifická.(Ort, 

2004) 

 

Lidé při odchodu do důchodu mnohé role ztrácejí a prázdná místa je třeba nahradit něčím 

adekvátním. Odpoutávání se od své předchozí role je nazýváno jako „umění odejít“. Říčan 

(dle Ort, 2004) navrhuje, aby výraz „odchod“ do důchodu byl nahrazen výrazem „vstup“ do 

důchodu, tedy vstup do nové etapy života. (Ort, 2004) 

 

Ženy snášejí důchodový věk mnohem snadněji. Dá se říci, že jsou na důchod nepřímo 

připravovány  celý život tím, že se věnují péči o rodinu. (Williamson, 2000) Některé ženy i 

v okamžiku kdy ovdoví, „uvolní se“, a začnou se v novém životě věnovat novým zájmům 

nebo dosud nesplněným potřebám. (Williamson, 2000) K novému životnímu stylu se mohou 

přiklonit i ženy, kterým odcházejí děti z domova.  

Pro muže, kteří mají rádi nezávislost a  většinou vnímají sebe jako silné bytosti, může být 

důchodový věk velmi sužující a mohou upadat do nečinnosti. (Williamson, 2000) 

 

Nové role, získané vstupem do důchodu, by měly být slučitelné s potřebami jedince a zároveň 

plnit společenská a institucionální očekávání. Proto instituce dávají vznikat nejrůznějším 

aktivitám jako je studium na U3V nebo dobrovolnická pracovní místa. Bohužel všestranných 

aktivit pro seniory je stále nedostatek. (Ort, 2004) 

 

6.4 Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí se zaměřením na vzdělávání   
 

Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí byl přijat v roce 2002 OSN. Jeho cílem je 

předjímání úkolů, které je třeba řešit v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. 

V České republice vznikl Národní program  přípravy na stárnutí obyvatelstva na období 2003 

– 2007, 2007-2009.(MPSV, 2005) 
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Cílem programu je uznání postavení seniorů ve společnosti i v rodině, aktivní zapojení 

seniorů do společenského života, podpora tolerance a solidarity, potírání diskriminace a 

sociálního vylučování seniorů.  

Program uvádí, že je žádoucí, aby mladá a střední generace byla připravována na pozitivně 

orientovaný přístup ke stáří a na pozdější etapy svého života. Významnou roli hraje výzkum 

v oblasti rodiny,  potřeb stárnoucích jedinců, i v oblasti monitorování diskriminace a 

nežádoucích přístupů. Ke změně klimatu musí přispět také sama stárnoucí generace. Veřejná 

kontrola by měla zajistit, že dochází k naplňování programu. (MPSV, 2005) 

Součástí programu jsou také vzdělávací aktivity škol i nevládních institucí, jejichž účelem je 

poskytnout informace o stárnutí i vyvracení vžitých stereotypů. (MPSV, 2005) 

 

Program podporující celoživotní vzdělání 
 
Program upozorňuje na význam celoživotního vzdělání, které pomáhá udržet znalosti a 

dovednosti v průběhu celého života. Do programu jsou také zahrnuty U3V, které v ideálním 

případě na předchozí vzdělávání navazují a dále rozvíjejí postoje, hodnoty, zájmy, osobní a 

sociální kvality. Seniorům pomáhají také zvládat nároky moderní společnosti.  (MPSV, 2005) 

 

Program podporující U3V 
 
Projekty zaměřené na U3V se soustřeďují na oblast informačních a komunikačních 

technologií. Dále je požadováno upřesnit kritéria pro poskytování dotací vysokým školám na 

provoz U3V. Za důležité se považuje vytvářet vzdělávací programy společné s mladou 

generací. Českou republiku je třeba zapojovat do evropských a světových struktur v rámci 

vzdělávání seniorů (AIUTA, EFOS, EURAG)8 a též zajišťovat informovanost seniorů o 

možnostech takového vzdělání.  

Dále je podporován vznik akademií třetího věku9 a center vzdělávání na regionálních a 

lokálních úrovních. (MPSV, 2005) 

 

                                                 
8 AIUTA: Internation Association of Universities of the Third Age 
EFOS: European Federation of Older Studens 
EURAG: European Federation of Older Persons 
9 Rozdíl mezi U3V a Akademií 3 věku je vysvětlen v kapitole Vzdělávací instituce pro seniory. 



  

 41  

7 Význam vzdělávání pro kvalitní naplnění volného času a udržení či 
zvyšování kvality života ve stáří  

 
7.1 Volnočasové aktivity seniorů 

 
Odchodem člověka do starobního důchodu přichází období enormního nárůstu volného času. 

Životní styl seniorů navazuje na jejich předchozí aktivity, nicméně nástupem do důchodu, kdy 

dochází k omezení společenských aktivit, změní se ekonomická situace v rodině, životní styl 

může nabývat nových rozměrů a negativně  se projevit i na fyzickém stavu jedince. 

(Mazourová, 2006) „Důležitým faktorem ovlivňujícím aktivní životní styl je partnerské 

soužití. Lidé žijící v dvoučlenných domácnostech (s partnerem) se častěji zapojují jak do 

párových, tak i ostatních aktivit.“ (Mazourová, 2006, str. 13) 

Část populace třetího věku nemá problém s naplněním volného času. Horší je to s lidmi, kteří 

viděli smysl svého života v práci, o práci pak v předdůchodovém věku přišli nebo ji ukončili 

s nástupem do důchodu. (Ort, 2004) Tito lidé obvykle ztrácejí předchozí  roli a role důchodce 

není ještě zcela vykrystalizována. Přicházejí o kontakty s lidmi, pevný program, začínají se 

soustřeďovat na své problémy a přikládat jim velký význam. (Sýkorová, Chytil, 2004) 

Vágnerová (dle Mazourová 2006) definuje životní styl seniorů jako „málo prostředků, méně 

možností a mnoho času“.  

 

S prodlužováním počtu let života je třeba spektrum volnočasových aktivit pro seniory  rozšířit 

a to i vzhledem k tomu, že do nedávné minulosti byla věnována pozornost především 

volnočasovým aktivitám u dětí a mládeže. (Ort, 2004)  

 

Síla aktivity ve volném čase je do značné míry ovlivněna temperamentem10 seniora (Ort, 

2004) a  jeho přístupem k životu. Také velmi záleží na tom, k jaké aktivitě byl takový člověk 

po celý svůj život veden. (24) 

Lidé s pasivním přístupem k  trávení volného času tráví čas u televize bez výběru programu, 

luštěním křížovek, péčí o domácnost a sebe sama. Žijí spíše konzumní způsob života, 

přijímají návštěvy spíše v omezené míře, obvykle žijí s domácím zvířetem. (Ort 2004) 

Lidé aktivní si naopak vybírají impulzivnější programy v televizi, navštěvují knihovny, věnují 

se ručním, chovatelským či pěstitelským prácím. Navštěvují s rodinou a přáteli sportovní a 

kulturní akce, kluby seniorů. Účastní se turistických akcí, tématických zájezdů či prodejních 

                                                 
10 Vybrané projevy temperamentu ve vztahu k životní aktivitě: submisivní x dominantní, rozhodní x pasivní, 
racionální x přecitlivělí, komunikativní x nekomunikativní,  závislí x nezávislí, introverti x extroverti.(Ort, 2004) 
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akcí, navštěvují kavárny, bazény, sauny. Zacvičují se v užívání technických novinek, studují 

U3V.(Ort, 2004) 

 

V roce 2006 proběhl výzkum, který měl zmapovat životní úroveň seniorů a zjistit 

nejvhodnější způsob jak podpořit aktivní život u seniorů. (Kozáková, Miller, 2006). 

V první fázi proběhlo dotazníkové šetření11, ve kterém byly zjišťovány zájmy seniorů. Vyšlo 

najevo, že studiu U3V  se věnuje pouhé jedno procento z dotázaných. Podobně na tom byl 

zájem o divadlo, turistické túry, tancování, cvičení či hru na hudební nástroje. Nejvíce se 

respondenti v tomto věku věnují luštění křížovek, četbě, sledování televize či péči o 

domácnost. (Kozáková, Muller, 2006) Z odpovědí na otázku, co by znovu chtěli prožít 

vyplynulo jednoznačně, jak důležitá je pro ně blízkost rodiny, protože většina z nich by se 

ráda vrátila do doby mládí a žila se svými manželi, dětmi, rodiči. Tato část výzkumu ukazuje, 

jak důležité je probouzet v lidech stále nové zájmy a vracet je do společnosti. Potěšujícím 

ukazatelem však bylo, že 78 osob ze 125 se necítilo osaměle. (Kozáková, Muller, 2006) 

 
7.2 Kvalita života  

 
Kvalita života je v několika základních schématech již definována v kapitole Teoretické 

koncepce. 

 

Objektivní a subjektivní dimenze kvality života 
 
Obecně lze pohlížet na kvalitu života z hlediska subjektivního a objektivního. 

Objektivní kvalita života je určována ekonomickými, sociálními, zdravotními a 

environmentálními podmínkami, zatímco subjektivní kvalita života je měřena plněním cílů, 

očekávání a zájmů samotným jedincem (Baďurová, Muhlpachr, 2005). Lze tedy říci, že je 

kvalita života je spíše subjektivní hodnocení jednotlivých stránek života ovlivněné 

objektivními podmínkami jako je zdravotní stav, splnění životních cílů a přání, zdravý 

rodinný a pracovní život, atd. (Kozáková, Muller, 2006) 

 

Psychologický a sociologický přístup ke kvalitě života 
 
Z hlediska psychologického přístupu je kvalita života zaměřena na pocit spokojenosti a 

pohody, což je spojeno s životním štěstím, duševním zdravím, emocionální rovnováhou, 

zvládáním životních situací. Ve vnímání pohody se prolínají citové reakce a uspokojení 

                                                 
11 Průzkum proběhl v domech s pečovatelskou službou Olomouckého a Pardubického kraje. Do šetření se 
zapojilo 125 respondentů. 
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potřeb či nároků v rozličných oblastech. Ve vnímání spokojenosti se více odráží rozumové 

hodnocení (Sýkorová, Chytil, 2004). 

 

Sociologické přístupy porovnávají kvalitu života různých sociálních vrstev či geografických 

oblastí. Orientují se především na materiální podmínky společenských skupin, tedy na životní 

úroveň společnosti (Sýkorová, Chytil, 2004). 

 

Kvalita života ve stáří 
 
S postupnou modernizací společnosti dochází k prodlužování života. Otázkou však zůstává, 

zda prodloužený život bude ve znamení zdraví a aktivity nebo nemoci a života stráveného ve 

zdravotnických zařízeních. (Čížková, 2009) S tím souvisí také otázka spíše sociologického či 

filozofického rázu - je třeba uvažovat nad tím, co dělat pro prožití aktivního a plnohodnotného 

života ve starším věku a zda k tomu senioři budou zdravotně způsobilí. (Čížková, 2009)  

 

Světová zdravotnická organizace WHO definuje podmínky pro zachování kvality života ve 

stáří: zachování zdraví, zapojení se do společnosti a pocit bezpečí. Nabízí se otázka jak 

pomoci, aby senioři zůstali nezávislí a aktivní. Opatření bývají často v rukou měst a obcí a 

obsahují např. veřejné osvětlení, vhodný systém veřejné dopravy, aktivní rekreační pobyty, 

dostupnost programů na celoživotní vzdělávání, dostupnost zdravotních pomůcek či 

preventivních zdravotních opatření.  Dále lze vytvořit systém pobídek, motivujících 

zaměstnavatele k poskytování pracovních míst pro seniory (Baďurová, Muhlpachr, 2005). 

 

Pro kvalitu života ve stáří je dle Orta určujícím faktorem zdraví12. Dalšími ukazateli je kvalita 

bydlení, finanční situace, vzdělanostní úroveň, možnost komunikace s lidmi, rozvoj 

všestranných zájmů, přístup ke kvalitnímu spektru služeb a jejich využití. (Ort, 2004) Velmi 

významným prvkem je pak aktivní přístup k životu. (Kozáková, Miller, 2006) 

 

Aktivní stárnutí je velmi flexibilní proces, ve kterém jednotlivci vybírají, jak budou trávit svůj 

volný čas – v práci, studiem, s rodinou, péčí o druhé. Cílem aktivní politiky stáří je zmírnit 

závislost seniorů na státu. Rabušič (dle Mazourová 2006) uvádí, že úspěšná implementace 

aktivní politiky zahrnuje nejen přístup individuí, ale také institucí a společnosti jako celku.  

 

                                                 
12 Není-li však zdravotní stav optimální, všechny ostatní aktivity ztrácejí pro člověka význam 
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Obecně je aktivita spjata s vyšší úrovní vlastní iniciativy, vyžaduje vyšší výkonnost a 

efektivitu. (Kozáková, Muller, 2006) 

Výsledky různých výzkumů ukazují, že dostatek aktivity stimuluje mozkové buňky a člověk 

s vyšším věkem může být v daleko lepší psychické i fyzické kondici než mladší jedinec. 

Jedná se zejména o osoby s vyšším vzděláním, jež mají rády podnětný život a dostávají 

podporu od svých partnerů. I ve vysokém věku se některé výkony mohou zlepšovat. 

(Kozáková, Muller, 2006)   

 

Vzdělávání jako nástroj k udržení kvality života seniorů 
 
Mezi základní lidské hodnoty 13 patří potřeba poznání, ochota dělit se, solidarita (Baďurová, 

Muhlpachr, 2005). Jak již bylo zmíněno, vzdělání (tedy primárně potřeba poznání) výrazně 

posiluje kvalitu života. Vzdělání zvyšuje společenskou i technologickou adaptabilitu. (MPSV, 

2008) Přináší nejen nové poznatky, ale také kultivaci osobnosti (Bočková, 2000). Pomáhá tak 

zamezit diskriminaci a obecně má pozitivní vliv na duševní i fyzické zdraví. (MPSV, 2008) 

 

Vedle již zmíněných programů celoživotního vzdělání jsou tu nabídky kurzů na univerzitách 

třetího věku, které nabízejí širokou škálu předmětů, jako jsou jazyky, užívání  výpočetní 

techniky či zdravý životní styl. (Kozáková, Muller, 2006) Vzdělávání nemusí mít pouze  

edukační charakter univerzitního typu. Pro kreativně orientované zájemce může jít třeba o 

vzdělávání v malbě či zahradničení. (Williamson, 2000) 

Participativní přístup při výuce a přednáškách umožňuje vyučujícím, potažmo samotné 

instituci, dozvědět se více o názorech společnosti na důstojné zacházení,  kvalitu života, 

uspokojování potřeb (MPSV, 2008). Získané informace od posluchačů pak mohou vést 

k zahájení intervence zaměřené na konkrétní problém. (MPSV, 2008) 

 

Dá se předpokládat, že senioři, kteří se věnují vzdělávání, více si váží sebe sama. Cítí větší 

jistotu, užitečnost, vnímají sebe sama pozitivně. Dokáží lépe své chování kontrolovat, jednají 

s rozmyslem a vyjadřují méně averze. (Timmer, Aartsen, 2003)  

 

Bylo zjištěno, že populace třetího věku přichází daleko více, než generace mladší, o kvalitní 

sociální vztahy. Důvodem je odchod do důchodu a tím ztráta přirozených příležitostí stýkat se 

s lidmi. Příčinou bývá také zhoršená kvalita zdraví nebo finanční či geografická nedostupnost 

dopravy. Ztráta partnera či blízkého přítele samotu seniorů ještě prohlubuje. (Swindell, 2002) 

                                                 
13 Nastavené životní hodnoty zpravidla kvalitu života ovlivňují  
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Jistá australská studie zjistila, že zatímco dospělý člověk tráví v průměru tři hodiny denně 

sám, u  muže nad 65 let je to dvanáct hodin – tedy asi 83% jejich současného bdělého stavu, u 

žen asi o 5% méně. (Swindell, 2002) 

Vzdělávání nabízí setkávání se s lidmi blízkého věku s podobnou skladbou volného času, což 

může samotu částečně kompenzovat.  

 

Nové aktivity u populace třetího a čtvrtého věku mají význam nejen pro jednotlivce, ale také 

pro celou společnost. Prevence je vždy levnější než samotná léčba. Mnoho studií provedených 

například  v Austrálii ukázalo, že celoživotní vzdělání a vzdělání ve vyšším věku takovým 

preventivním opatřením může být. V budoucnu se očekává, že vzdělávání se dostane na 

přední příčky žebříčku zdravého životního stylu podobně jako zdravé stravování či pohyb. 

(Swindell, 2002) 

Je samozřejmě pravda, že vzdělávání může být finančně náročnější a pro seniory hůře 

geograficky dostupné. (Swindell, 2002) Nicméně i v menších městech se objevují vzdělávací 

aktivity pro tyto skupiny lidí, pořádané místní neziskovou organizací nebo domovem pro 

seniory  

 

Aktivní život ve stáří by neměl být bilancováním ztrát, ale jakýmsi vrcholem tvořivého života. 

Staří lidé by se neměli ohlížet dozadu, ale prožívat život v očekávání, které je nezbytné v 

rámci neustálé adaptace na změnu. (Ort, 2004) 

Ideální strategií každého seniora by navíc mělo být udržení nezávislosti do vysokého věku a 

zároveň pouto se svými blízkými. (Ort, 2004) 

Ort považuje stáří za velký potenciál nevyužitých znalostí a zkušeností. (Ort, 2004) Rabušic 

zase zdůrazňuje nutnost zapojit osoby starší 65 let do produktivního života a vytvořit jim 

specifické pracovní podmínky. (Ort, 2004) 
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8 Celoživotní vzdělání a jeho vztah ke vzdělávání ve třetím věku 
 

8.1 Vzdělání jako celoživotní proces 
 

Vývoj celoživotního vzdělání u generace středního věku 
 
Před několika desítkami let14 bylo vzdělávání zahájeno v dětském věku a zakončeno 

sekundárním nebo terciárním vzděláním v adolescenčním období nebo mladé dospělosti. Poté 

následoval krátký odborný trénink při nástupu do zaměstnání a tím bylo vzdělávání prakticky 

ukončeno. V této době obecně panovalo přesvědčení, že se dospělí lidé nic výrazněji nového 

naučit nemohou, protože mentální schopnosti dosahují vrcholu kolem pětadvacátého roku 

života.  Teprve později15 se ukázalo, že i dospělí lidé jsou schopni naučit se novým znalostem 

a dovednostem, nicméně v této době probíhalo vzdělávání dospělých spíše na neodborné 

úrovni a hranice mezi vzděláváním mladistvých a dospělých byly pevně nastavené. 

Vzdělávání dospělých se však pomalu stávalo trendem a vcházeli do něj zejména ti, kteří 

nebyli právě zaměstnáni nebo neměli dostatečné prvotní vzdělání.  (Jarvis, 2001).  

 

Celoživotní vzdělání v EU 
 
Cílem Lisabonské strategie v oblasti vzdělávání je dosáhnout 12,5% dospělých ve věku 25 – 

64, kteří se minimálně čtyři týdny vzdělávají v rámci celoživotního vzdělání. V roce 2005 

činil počet vzdělávajících se asi jednu desetinu z celkového počtu vzdělávajících se 

dospělých. V některých oblastech EU je složité této hranice dosáhnout. Důležitou roli hraje 

socioekonomický status, oblast bydlení, věk. Mezi nejúspěšnější země patří Švédsko, Dánsko, 

Finsko a Velká Británie. Maďarsko, Polsko, Slovensko, Řecko mají pouze 5% dospělé 

populace, která se životním vzdělávání věnuje a vůbec nejméně, 2% obyvatel, můžeme najít 

v Rumunsku a Bulharsku. (Commission of the European Communities, 2006) 

 

Obecně je větší zájem o neformální vzdělání. V Evropské unii je až třikrát větší zájem o 

neformální vzdělání. Klíčovým ukazatelem zájmu o celoživotní vzdělání je výše dosaženého 

formálního vzdělání. Česká republika patří mezi země s vysokým počtem absolventů 

sekundárního vzdělání a zájem o celoživotní vzdělání se mezi dospělou populací zvyšuje. 

(Commission of the European Communities, 2006) 

 

                                                 
14 Dle uvedeného zdroje odhaduji, že kolem roku 1950 
15 Dle uvedeného zdroje to mohlo být kolem roku 1977 ve Velké Británii a USA 
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Předmětem zájmu jsou kurzy v oblasti PC nebo posílení jazykových dovedností. V oblasti 

posilování jazykových dovedností stojí Česká republika na předních příčkách. Zahraniční 

jazyky studuje více jak 20% dospělé populace z celkového počtu absolventů celoživotního 

vzdělání. (Commission of the European Communities, 2006)  

 

Vývoj celoživotního vzdělání u generace třetího věku 
 
Pojem věčný student dříve vyjadřoval potřebu většího časového prostoru pro získání 

očekávané odborné kvalifikace. Dnes je celoživotní vzdělávání nezbytnou součástí pro 

udržení kvalitního povolání. (Asociace univerzit třetího věku, 1997) Samotný pojem 

„celoživotní“ naznačuje, že vzdělávání by nemělo být ukončeno odchodem ze zaměstnání do 

důchodu, ale mělo by pokračovat až do doby, do které je člověk schopen nové zkušenosti a 

dovednosti přijímat. (Asociace univerzit třetího věku, 1997) 

Pojem celoživotní vzdělání neznamená jen získávání nových znalostí v oblasti vědy, techniky 

či přírody. Patří sem i orientace ve světě, plnohodnotné zařazení do společnosti a podíl na její 

tvorbě. (Asociace univerzit třetího věku, 1997) Ve třetí fázi života ovlivňují vzdělávání 

především zájmy, poznatky a zkušenosti získané v předchozích etapách života. (Bočková, 

2000; Butcher, 2009)  

V obecné rovině i zde platí, že prevence (v tomto případě podpora vzdělávacích programů, 

jenž posilují kognitivní funkce) je ekonomicky i společensky méně nákladnější než léčba 

psychosomatických nemocí. (Hinton, 2005) 

 

Vzdělávání ve třetím věku se začalo v západním světě rozšiřovat  v období let 1962-1972. 

Většinou se nejedná o vzdělání na odborné úrovni, má spíše za cíl naplnit volný čas seniorů, 

avšak ani to není dnes pravidlem (Jarvis, 2001).  

Ekonomická situace i společenský tlak a prodlužování aktivní části lidského života 

v závislosti na životním stylu a úrovní zdravotní péče vyžaduje prodloužení pracovního 

života. Prodloužení pracovního života zase vyžaduje úpravy v celé řadě předpisů a také 

zkvalitnění celoživotního vzdělávání (Policy Implications of New Research, 2002). Na 

základě těchto poznatků je tedy pravděpodobné, že dnešní vzdělávající se senioři patří právě 

do té generace, která začínala participovat na celoživotním vzdělání v letech 1970, kdy 

celoživotní vzdělání začínalo postupně nabývat na významu.(Jarvis, 2001). 

Čím dál více lidí i ve třetím věku má zájem o zvýšení kvalifikace na odborné úrovni. Je to 

z důvodu prodlužující se střední délky života a věku při odchodu do důchodu.  (Jarvis, 2001)  
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Účastníci celoživotního vzdělání tedy pokračují ve vzdělávání a zůstávají funkčně 

nezávislými a pracovně aktivními až do pozdního seniorského věku. To mimo jiné pomáhá 

společnosti přijímat status stáří jako aktivní a šťastné období života, dochází k výměně 

zkušeností mezi jednotlivci i mezi generacemi. (Hinton, 2005)  Seniorům tedy studium dává 

možnost udržet krok s mladšími generacemi a přitom využívat svých životních zkušeností a 

moudrosti. (Asociace univerzit třetího věku, 1997)  

Flexibilita v zaměstnání, pravidelný odpočinek a nepřetržité vzdělávání dokáže prodloužit 

období ekonomické aktivity, nezbytné pro snížení mandatorních výdajů ze státního rozpočtu. 

V budoucnu tedy naši stárnoucí společnost mohou tvořit spíše lidé mladiství elánem a 

mnohaletými zkušenostmi než staromódní penzisté, uzavření ve vlastních domovech. 

(Bohnke, 2008) 

 

Gilbert uvádí, že senioři žijí spíše konzumní život, který jim pomáhá vyrovnávat částečně 

rozdíly s mladší generací a do určité míry poskytuje radost ze života. Lze tedy říci, že také 

vzdělávání seniorů můžeme zařadit mezi formy konzumního života, vzhledem k tomu, že 

splňuje minimálně tyto dvě podmínky. Gilbert (dle Field, Leicester 2000) poukazuje, že 

vzdělávání pomáhá seniorům formovat jejich novou identitu v době, kdy stárnutí je vnímáno 

jako výzva ke změně – tedy výzva ke zdravějšímu životnímu stylu a liberálnějšímu způsobu 

života. (Field, Leicester 2000). Pedagogové tak argumentují, že vzdělávání seniorů by nemělo 

být formální náležitosti. Zpětná vazba od posluchačů U3V a podobných zařízení však 

dokazuje, že senioři vždy netouží kopírovat současný životní styl. Pro mnohé je důležitější dát 

svému životu impulz, který ztratili odchodem do penze a celkově uplatnit svoji pozici ve 

společnosti (Field, Leicester 2000).  

 

Jak se vlastně liší vzdělávání ve třetím věku a vzdělávání generace v mladším období života? 

Ve třetím věku znázorňuje jakousi „pozdější svobodu“, která vyjadřuje lidskou individuální 

sílu a potřebu vzdělávat se, i když to společnost od seniora stále ještě neočekává. Obecně 

platí, že při vzdělávání seniorů není vhodné mluvit o osobních záležitostech jako je rodina 

nebo předchozí zaměstnání, avšak je méně formální než je vzdělávání mladších generací. 

Často dochází k setkávání účastníků při drobných oslavách nebo úpravám nevyhovujících 

učebních osnov. (Tulle, 2004)  
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8.2 Biologické podmínky pro podporu vzdělávání 
 
Aktivita mozku ve třetím věku 
 
Lidský mozek je přizpůsobitelný okolnímu prostředí. Okolím vyvolané podněty v podstatě 

pozměňují strukturu mozku a ten se stává flexibilnější a přizpůsobivější přicházejícím 

změnám. Na základě měnící se struktury je tedy mozek také připraven přijímat nové znalosti 

získané učením. Prostředí bohaté na podněty pak způsobuje, že každý nový podnět (neboli 

informace získávané průběžným učením) mozek plynule a bez potíží zpracovává a uchovává. 

(Hinton, 2005) 

Aktivita mozku klesá s přibývajícím věkem. Pokles aktivity se projevuje v poklesu dalších 

funkcí, které s činností mozku souvisí: například pokles prostorové orientace, schopnosti 

vybavit si, schopnosti přijímat nové vjemy, pokles kapacity hlavní paměti. Výpadky paměti 

začínají být zřejmé mezi 50 a 60 rokem. Odborníci odhadují, že přibližně 50% lidí je po 60 

roce postiženo tzv. věkem ovlivněným oslabením paměti. V 70 letech toto postihuje až 70 % 

obyvatel. (Senior revue, 1/2005) 

Na pokles činnosti mozku v průběhu věku se také váží psychosociální degenerace či 

emocionální výkyvy. Každá takováto újma na lidském zdraví znamená změnu přístupu 

individua ke svému okolí a naopak. (Hinton, 2005) 

Také Vágnerová uvádí, že v období ranného stáří již nejsou jedinci schopni soustřeďovat 

pozornost na větší množství podnětů a činí jim potíže zpracovávat více informací najednou, 

protože mají omezenou kapacitu pozornosti. Začínají se objevovat potíže s nedostatkem 

paměťových funkcí16 a tím i obtíže s učením. Je to běžný projev stárnutí a souvisí s větší 

unavitelností a sníženou koncentrací pozornosti. Někdy tyto obtíže souvisí se somatickým 

onemocněním, avšak obecně jsou závislé na funkční flexibilitě odlišných oblastí mozku. Díky 

tomu mají lidé v tomto směru obvykle nižší sebedůvěru, obávají se selhání (Vágnerová, 2007)  

 

Výzkumy ukazují, že v poklesu mozkových funkcí existují individuální rozdíly. Ty se však 

příjmem bohatých podnětů částečně vyrovnávají. Přes pokles kognitivních funkcí mozku 

s přibývajícím věkem mohou tak některé dovednosti zůstat stabilní nebo dokonce růst. 

Například zkušenostně orientovaná inteligence. Společně se studiem pomáhá posilovat 

kognitivní funkce také cvičení paměti, vhodná životospráva nebo vytváření a udržování 

sociálních sítí. (Hinton, 2005)  

                                                 
16 Zhoršuje zpracování, ukládání a následné vybavení nových informací 
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Ve stáří tedy nemusí být normální zapomínat a ztrácet zájem o okolní dění. Osvojit nové 

znalosti lze i v tomto věku. Lidé si musí čas na učení organizovat a počítat s delším časovým 

úsekem. U starších lidí je třeba pěstovat adaptabilitu na měnící se přírodní i společenské 

podmínky. (Ort, 2004) A nutnost přizpůsobovat se rychlým sociokulturním změnám vytváří 

tlak na nezbytnost získávání nových znalostí a dovedností. Tento tlak může mít pro seniory 

pozitivní dopad. (Vágnerová, 2007) 

 

Doc. Petříková a Bočková ve své zprávě odkazují na nejrůznější psychologické a 

gerontologické průzkumy, které ukazují, že proces stárnutí není provázen ztrátou sociální či 

praktické inteligence. Pokud jsou vhodné podmínky, dokážou staří lidé udržet vysokou 

úroveň svých dovedností, schopností a znalostí. Nestačí jen pro učení se rozhodnout, ale být 

otevřený pro překonávání bariér, které ze  vzdělávání plynou. (Asociace univerzit třetího 

věku, 1997) 

 

Proces učení u generace třetího věku 
 

Učení je proces, při kterém člověk transformuje získanou zkušenost do znalostí, dovedností, 

názorů, víry, emocí. Od procesu „učení se něčemu“ pomalu přecházíme k „učení se 

přenosem“  a konstrukcí zkušeností z každodenního života (Jarvis, 2001). 

V průběhu vzdělávacích aktivit nezáleží jen na procesu učení, ale také na vyučujícím. A je 

zřejmé, že samotný vyučující bude s přibývajícím věkem a nárůstem zkušeností 

přizpůsobovat také proces učení. (Jarvis, 2001). 

 

Vzdělávací aktivity probíhají za použití percepční složky, kdy se forma výuky soustředí do 

přednášek, projekcí či návštěv výstav nebo senzomotorické složky, kdy si posluchač osvojuje 

nové dovednosti nebo kognitivní složky, kdy posluchač trénuje paměť nebo řeší problémy 

(Sýkorová, Chytil, 2004) 

 

V andragogice se řada autorů přiklání k názoru, že člověk zůstává mladý, dokud je schopen se 

učit, získávat nové dovednosti a vlastnosti, snášet odlišné názory jiných lidí. (Ort, 2004) 

„Generace dnešních seniorů pomalu opouští od usedlého života a péči o vnoučata, a pokud 

jim to zdraví a okolnosti dovolí, rádi poznávají, cestují, věnují se zálibám a mnoho seniorů 

tíhne k dalšímu vzdělávání.“ (Sýkorová, Chytil, 2004 str. 254) 
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„Ve vztahu k možnosti dalšího rozvoje a učení jedinců třetího věku panuje ve společnosti 

skepse, která negativně ovlivňuje postoj samotných stárnoucích lidí.“  (Vágnerová, 2007, 

s.167) 

Oproti tomu Vágnerová uvádí, že nové vědomosti nepovažují senioři za užitečné, mají pocit, 

že zkušenosti nasbírané v průběhu života postačí. Důležitou roli tedy hraje motiv něčemu 

novému se naučit a také výsledek dosavadního snažení učit se. (Vágnerová, 2007) 

 

8.3 Sociální podmínky pro podporu vzdělávání 
 

Důvody vedoucí ke vzdělávání ke stáří (Sýkorová, Chytil, 2004): 
 
Senioři potřebují zažívat uspokojení z vykonané práce a rozvíjet svojí osobnost, a tomu 

studium ve třetím věku může pomoci. Vzděláváním mohou pokračovat v rozvoji původních 

zájmů či své profese a profesní specializace. Vzdělávání napomáhá zlepšovat jemnou 

motoriku (například oblíbené výtvarné kurzy) nebo manipulaci s novodobou technikou 

(například kurzy s tématikou fotografie a manipulace s fotoaparátem). 

Vzdělávání pomáhá též udržet intelektuální sílu, kompenzovat nedostatky ve znalostech a 

dovednostech, případně zlepšit fyzickou kondici (pokud senior absolvuje pohybové kurzy) - 

tedy vše, co člověk odchodem ze zaměstnání přirozeně ztrácí. Vedle toho přispívá k udržení 

autonomie a samostatnosti, protože zahájením studia nabývají seniorům určité povinnosti. Pro 

seniory může být nepřijatelná myšlenka, že žádají někoho o pomoc. Vzdělání napomáhá 

orientovat se ve službách, bezpečnostních pravidlech, povinnostech a právech seniora.  

V neposlední řadě vzdělání napomáhá realizovat sny. Není neobvyklé, že mnoho seniorů se 

v mládí k vyššímu vzdělání nedostalo vzhledem k politické situaci za druhé světové války i po 

nástupu režimu východního bloku po roce 1948.  

 

Vzdělávací aktivity ve stáří mohou mít cíle společné s aktivitami reedukačními, 

terapeutickými či relaxačními. Klasické vzdělávací aktivity jsou většinou uskutečňovány 

z vlastní iniciativy seniora, zatímco relaxační či terapeutické vycházejí obvykle z doporučení 

odborníka. (Sýkorová, Chytil, 2004). 

 

Funkce vzdělávání ve stáří 
 

Vzdělávání v post produktivním věku lze rozdělit do čtyř základních oblastí (Bočková, 2000) 

o Preventivní funkce v určitém předstihu pozitivně ovlivňují proces stárnutí a jeho 

vnímání 
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o Anticipační funkce připravuje stárnoucího člověka na změnu v životním stylu, která 

nastane v okamžiku nástupu do důchodu.  

o Rehabilitační funkce udržuje fyzické a psychické stav člověka. 

o Stimulační funkce podporuje aktivitu a náplň volného času ve stáří, rozvíjí zájmy, 

potřeby a schopnosti starších lidí. 

 

Cíle a úkoly vzdělávání ve stáří: (Ort, 2004) 
 
Obecně každý člověk má přirozenou potřebu poznání. Vzdělávání ve formálním či 

neformálním duchu je vhodný způsob jak tuto potřebu naplnit. Touhu po poznání může 

člověk cílit na všeobecný přehled nebo na poznávání oblastí, které hrají v životě člověka 

významnou roli, případně na oblasti, které jsou předmětem jeho zájmu.   

Vzdělání nepochybně podporuje sociální kontakty. Jde-li o vzdělávání skupinově 

organizované, skupinu spojuje cíl něčemu se naučit a i když se zde nerozvinou žádné 

přátelské vazby, lidé jsou nuceni mezi sebou vzájemně v rámci skupinového vzdělávání 

komunikovat a vzdělávacím kurzům přizpůsobovat svůj harmonogram.  

Vzdělávání kladně podporuje mezigenerační vztahy - získávání nových informací pomáhá 

nalézat nová témata ke vzájemné komunikaci mezi generacemi, napomáhá vzájemnému 

porozumění a podporuje pocit sounáležitosti – tedy pocit plnohodnotného člena této 

společnosti a ne její marginální součástí.   

Protože každá oblast lidské činnosti je neustále obohacována novými přístupy a objevy, je 

nezbytné po celý život inovovat vědomosti a znalosti tak, aby se člověk i ve stáří dokázal ve 

světě plném pokroků orientovat. Schopnost pracovat s pokrokovými záležitostmi je často 

nezbytná pro každodenní existenci. Jedním z výrazných znaků dnešní doby je schopnost 

manipulovat s počítačem, mobilním telefonem, fotografickými aparáty atd. Nové technologie, 

určené pro širokou veřejnost, hrají významnou roli v komunikaci mezigenerační i s generací 

vlastní, zároveň usnadňují, jak již bylo zmíněno, každodenní bytí. 

Vzdělávání pomáhá utvářet lidem v penzi nebo lidem, kteří přicházejí přirozeným způsobem 

o své partnery, novou identitu. Naplňuje život smysluplnou činností a dokazuje, že i období 

senia dokáže být obdobím radosti, plodnosti a nových příležitostí. (Ort, 2004) 

 

Role vzdělávání ve vztahu k jednotlivci  
 
Vzdělávání uspokojuje poznávací a zájmové potřeby jednotlivce. Mohou to být potřeby, které 

člověk neměl v období ekonomické aktivity možnost z pracovních či rodinných důvodů 

dostatečně naplňovat.  
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Vzdělávání stimuluje vývojový potenciál i v období stáří. Vývojový potenciál, jak bylo 

zmíněno v předchozích kapitolách, je celoživotní proces a není ukončen dovršením 

sekundárního či terciárního vzdělání v mládí nebo profesním růstem a profesním vzděláváním 

v dospělém věku.  

Ve stáří jsou fyziologické změny daleko více patrné a společně s odchodem do důchodu může 

docházet k destrukci osobnosti (tendence k osamělosti, uzavřenosti, negativismu). Přičemž 

vzdělávání a s ním spojené společenské stimulace, získávání znalostí a dovedností či 

nastavení časového harmonogramu, může tyto změny osobnosti výrazně eliminovat, pomoci 

naplňovat život optimismem a snadněji přijímat vlastní roli seniora.   

Přijímání nových podnětů a informací dochází k formování hodnot a postojů seniorů 
 
ke společenským, ekonomickým, politickým nebo sociálním jevům. (Bočková, 2000) 
 

 

Role vzdělávání ve vztahu ke společnosti  
 
Ukazuje seniorům způsob aktivního života, možnosti společenských kontaktů a kvalitní 

náplně volného času, atd. Takováto komplexní náplň se pozitivně odráží v motivaci seniorů 

udržet svůj zdravotní stav, autonomii a soběstačnost v období stáří co nejdéle.   

Pomáhá mladším generacím utvářet příznivější názor na plnohodnotný životní styl a pozitivní 

přístup k životu u lidí ve třetím věku, kdy volný čas zůstává naplněn užitečnými a zábavnými 

aktivitami a získává tak status kvalitního odpočinku v podzimu lidského života. (Bočková, 

2000)   

 

Metodické zásady vzdělávání starších lidí 
 
V rámci vzdělávání seniorů jsou doporučovány kratší učební procedury s ohledem na 

sníženou koncentraci pozornosti. Vzhledem k věku a schopnostem posluchačů je nutno 

zapojovat do výuky častěji technická zařízení (například dostatečné osvětlení, mikrofon). 

Přednášky by měly probíhat za pomoci audiovizuálních pomůcek pro lepší orientaci a 

pochopení, použité prezentace by měly být v dostatečném vizuálním rozlišení. Vzhledem 

k tomu, že k přijímání a zapamatování si informací dochází u seniorů v pomalejším sledu, je 

důležité podstatné informace zvýraznit a častěji zopakovat pro jejich lepší vštípení do paměti.  

Matýsková (in Sýkorová, Chytil, 2004) ve své kapitole Vzdělávací aktivity doporučuje další 

metody vzdělávání seniorů. Například pomalejší tempo prezentace poznatků nebo výuky 

dovedností vzhledem k již zmíněnému pomalejšímu přijímání informací u seniorů. Matýsková 

dále považuje za důležité nechat prostor k diskuzi, protože senioři rádi projevují své názory a 
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pozitivně vnímají, je-li o jejich názory zájem. Na druhé straně je nutno diskuzi vést citlivě 

s ohledem na zkušenosti či postoje některých seniorů.  Příznivě pro vzájemnou komunikaci a 

sympatie může působit, je-li přednášející také senior. (Ort, 2004) 
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9 Statistické údaje o vzdělanosti populace třetího věku 
 

9.1 Vzdělanostní struktura obyvatel města Prahy 
 

V hlavním městě Praha žilo v roce 2001 ve věku 55 – 64 let přibližně 140 tisíc obyvatel 

(skupina 1). Základního vzdělání dosáhlo z celkového počtu přibližně 10% obyvatel. 

Středoškolsky vzdělaných obyvatel bez maturity žilo na území hl. m. přibližně 31,3%. 

Středoškolské vzdělání s maturitou včetně vyššího dosáhlo 35,7 % obyvatel a vysokoškolský 

titul získalo 21,5% obyvatel. (ČSÚ, Sčítání lidu Praha 2001) 

 

Ve věku 65 a více let žilo v roce 2001 v Praze přibližně 190 tisíc obyvatel (skupina 2). 

Základního vzdělání dosáhlo z celkového počtu přibližně 20% obyvatel. Středoškolsky 

vzdělaných obyvatel bez maturity žije na území hl. m. přibližně 36,9%. Středoškolského 

vzdělání s maturitou včetně vyššího dosáhlo přibližně 24,5% tisíc obyvatel a vysokoškolský 

titul získalo 16,4% obyvatel.(ČSÚ, Sčítání lidu Praha 2001) 

 

Kompletní přehled vzdělanostní struktury obyvatel Prahy je uveden v příloze číslo dvě. 

Porovnání skupin 1 a 2 

Ve skupině 1 můžeme nalézt jednu desetinu obyvatel se základním vzděláním, zatímco ve 

skupině 2 tvořili již více než jednu pětinu obyvatelé se základním vzděláním  Počet 

středoškolsky vzdělaných jedinců včetně vyššího vzdělání ve skupině 1 tvořil více jak třetinu 

populace, ve skupině 2 již necelou čtvrtinu. Ve skupině 1 pak lze nalézt více než pětinu 

vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, u skupiny 2 to bylo o 5% méně. Ve skupině 1 lze tedy 

nalézt o 10% vysokoškolsky vzdělaných obyvatel více než obyvatel se základním vzděláním, 

zatímco ve skupině 2 převyšoval počet obyvatel se základním vzděláním vysokoškolsky 

vzdělané o 3,4%.  

 

Vzdělanostní struktura žen v hlavním městě Praha 
 

V hlavním městě Praha žilo v roce 2001 ve věku 55 – 64 let přibližně 74,2 tisíc žen (skupina 

A). Základní vzdělání dosáhlo z celkového počtu přibližně 15% žen. Středoškolsky 

vzdělaných žen bez maturity žilo na území hl. m. přibližně 26%. Středoškolského vzdělání 

s maturitou dosáhlo 34,5 % žen, vyššího odborného vzdělání dosáhlo 2,5% žen a 

vysokoškolský titul získalo 14,5% žen. (ČSÚ, Sčítání lidu / ženy Praha, 2001) 
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Ve věku 65 a více let žilo v roce 2001 v Praze přibližně 116,6 tisíc žen (skupina B). Základní 

vzdělání dosáhlo z celkového počtu přibližně 17,7% žen. Středoškolsky vzdělaných žen bez 

maturity žije na území hl. m. přibližně 39%. Středoškolského vzdělání s maturitou dosáhlo 

přibližně 19% žen, vyššího odborného vzdělání dosáhlo 2,5% žen a vysokoškolský titul 

získalo 7% žen. (ČSÚ, Sčítání lidu / ženy, Praha, 2001) 

 

Kompletní přehled vzdělanostní struktury žen z Prahy je uveden v příloze číslo tři. 

Porovnání skupiny A a B 

Zjistíme, že základní vzdělání se ve skupině A a B liší pouze o 2,7%. Oproti tomu žen se 

středním vzděláním bez maturity je daleko více ve skupině B, o celých 14%. Žen se 

středoškolským vzděláním s maturitou najdeme o 14% více zase ve skupině A. 

Vysokoškolsky vzdělaných žen figuruje ve skupině A o 7,5% více než ve skupině B, což 

znamená dvojnásobek vysokoškolaček ve skupině A.   

 

9.2 Vzdělanostní struktura obyvatel v Severočeském kraji 
 

V Severočeském kraji žilo v roce 2001 přibližně 86,4 tisíc obyvatel ve věku 55-64 let 

(skupina 3). V roce 2001 žilo na území Severočeského kraje 29% obyvatel ze základním 

vzděláním. Středoškolského vzdělání bez maturity dosáhlo 41,2 % obyvatel a středoškolského 

vzdělání s maturitou včetně vyššího pak 21,9 %. Vysokoškolský titul získalo pouhých 5,8 % 

obyvatel ve věkové kategorii 55 - 64 let. (ČSÚ, Sčítání lidu Severočeský kraj, 2001) 

 

Ve věkové kategorii 65 let a více (skupina 4) žilo a území Severočeského kraje 99,9 tisíc 

obyvatel). Z nich 46,7% ukončila vzdělání pouze základní školou. Středoškolské vzdělání bez 

maturity získalo 34,3% obyvatel. Středoškolské vzdělání s maturitou včetně vyššího pak 

12,5% a vysokoškolský titul 3,4 % obyvatel. (ČSÚ, Sčítání lidu Severočeský kraj, 2001) 

 

Kompletní přehled vzdělanostní struktury obyvatel v Severočeském kraji je uveden v příloze 

číslo dvě. 

Porovnání skupin 3 a 4 

V Severočeském kraji je patrné, že výraznou část obyvatel ze 3. a 4. skupiny tvoří jedinci se 

základním vzděláním – třetina populace ve skupině 3 a téměř polovina populace ve skupině 4. 
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Středoškolské vzdělání včetně vyššího dokončila pouze pětina obyvatel skupiny 3 a desetina 

obyvatel skupině 4. Počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je velmi nízký – přibližně 5 

tisíc ve skupině 3 a 3,4 tisíce ve skupině 4. Je evidentní, že počet obyvatel se základním 

vzděláním se v obou skupinách objevuje ve velmi silné převaze. V první skupině žilo 

v Severočeském kraji v roce 2001 o celou čtvrtinu více obyvatel se základním vzděláním. Ve 

skupině 4 převyšoval počet obyvatel se základním vzděláním počet vysokoškoláků dokonce o 

43,3%. 

 

Vzdělanostní struktura žen v Ústeckém kraji 
 

V Ústeckém kraji žilo v roce 2001 přibližně 45,1 tisíc žen ve věku 55-64 let (skupina C). 

V roce 2001 žilo na území Ústeckého kraje 40,3% žen ze základním vzděláním. 

Středoškolského vzdělání bez maturity dosáhlo 30,6 % žen a středoškolského vzdělání 

s maturitou pak 18,6 % a vyššího odborného vzdělání dosáhlo 1,1% žen. Vysokoškolský titul 

získalo pouhých 4,7 % žen ve věkové kategorii 55 - 64 let. (ČSÚ, Sčítání lidu / ženy, Ústecký 

kraj, 2001) 

 

Ve věkové kategorii 65 let a více (skupina D) žilo a území Ústeckého kraje 62,5 tisíc žen. 

Z nich celých 59% ukončila vzdělání pouze základní školou. Středoškolské vzdělání bez 

maturity získalo 26,8% žen. Středoškolské vzdělání s maturitou pak 7,4%, vyššího odborného 

vzdělání dosáhlo 0,8% žen. Vysokoškolský titul 1,2% obyvatel.  (ČSÚ, Sčítání lidu/ ženy, 

Ústecký kraj, 2001) 

 

Kompletní přehled vzdělanostní struktury žen z Ústeckého kraje je uveden v příloze číslo 

čtyři. 

 

Porovnání skupin C a D 

Z výše uvedených přehledů je patrné, že ženy se základním vzděláním tvoří ve skupině D 

téměř 60%, což je o 20% více než ve věkové skupině C. Středoškolské vzdělání žen ve 

skupině C je jen o něco málo vyšší než ve skupině D. Zatímco míra středoškolského vzdělání 

s maturitou se liší již výrazněji: necelých pětina ve skupině C a necelá desetina ve skupině D. 

V okruhu vysokoškolského vzdělání je situace relativně špatná, protože ani v jedné skupině 

nebylo dosaženo 5% podílu vysokoškolaček na celkovém podílu žen. Ve skupině C 4,7% a ve 

skupině D dokonce 1,2%. 
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Tabulka č. 3: Vzdělanostní struktura hlavního města Prahy a Severočeského kraje – porovnání 
celkového počtu obyvatel 
 

Základní vzdělání 55-64 let Základní vzdělání 65 let a více 

Skupina 1 (PHA) 10% Skupina 2 (PHA) 19,8% 

Skupina 3 (UnL) 29% Skupina 4 (UnL) 46,7% 

 
Středoškolské včetně 

vyššího 

55-64 let Středoškolské včetně 

vyššího 

65 let a více 

Skupina 1 (PHA) 35,7% Skupina 2 (PHA) 24,5% 

Skupina 3 (UnL) 21,9% Skupina 4 (UnL) 12,5% 

 
Vysokoškolské 55-64 let Vysokoškolské 65 let a více 

Skupina 1 (PHA) 21,5% Skupina 2 (PHA) 16,4% 

Skupina 3 (UnL) 5,8% Skupina 4 (UnL) 3,4% 

    

 

Tabulka č. 4: Vzdělanostní struktura hlavního města Prahy a Ústeckého kraje – porovnání žen 
 

Základní vzdělání 55-64 let Základní vzdělání 65 let a více 

Skupina A (PHA) 15% Skupina B (PHA) 17,7% 

Skupina C (UnL) 40,3% Skupina D (UnL) 59% 

 
Středoškolské 55-64 let Středoškolské 65 let a více 

Skupina A (PHA) 34% Skupina B (PHA) 19% 

Skupina C (UnL) 18% Skupina D (UnL) 7,4% 

 
Vyšší odborné 55-64 let Vyšší odborné 65 let a více 

Skupina A (PHA) 2,5% Skupina B (PHA) 2,5% 

Skupina C (UnL) 1,1% Skupina D (UnL) 0,8% 

 
Vysokoškolské 55-64 let Vysokoškolské 65 let a více 

Skupina A (PHA) 14,5% Skupina B (PHA) 7% 

Skupina C (UnL) 4,7% Skupina D (UnL) 1,2% 

 

Vzhledem k tomu, že ženy tvoří výraznou většinu mezi posluchači na U3V a vzdělanostní 

struktura posluchačů je též v dotazníkovém šetření zjišťována, použiji údaje uvedené 
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v tabulce č. 4 v průběhu hodnocení vzdělanostní struktury posluchačů v empirické části.   

Údaje o vzdělanostní struktuře žen použiji také v závěrečném hodnocení při hledání odpovědi 

na výzkumnou otázku „jak zapojit do vzdělávání širší spektrum jedinců z různých sociálních 

skupin generace třetího věku“. 
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10 Vzdělávání generace třetího věku 
 

10.1 Vzdělávací instituce pro seniory 
 

Institucializované vzdělávací aktivity dokáží nabídnout propracované učební programy, 

metodologické postupy, kvalifikované vyučující, potřebné zázemí v podobě učebního 

prostoru, pomůcek a literatury. (Bočková, 2000) 

 

Obecně existuje v dnešní době několik vzdělávacích institucí pro seniory. 

 

Akademie třetího věku (Asociace univerzit třetího věku, 1997) 
 

Světová zdravotnická organizace pořádala v roce 1982 Shromáždění o stárnutí, kde byl 

předložen návrh na založení akademie třetího věku v Československu pod záštitou Českého 

červeného kříže. Akademie byla určena pouze pro příjemce starobního důchodu, přičemž 

horní hranice věku nebyla definována. Hlavním důvodem pro založení akademie byla 

všeobecně vzdělávací, zájmově poznávací a adaptační příprava na stáří. Pro vznik akademie 

se využívalo především zahraničních zkušeností. Hlavním posláním akademie je vzdělávání v 

oblastech, které přímo nesouvisejí s životní situací, praktické využití vědomostí, aktivní 

přístup k životu. Předmětem výuky jsou přednášky s diskuzí, klubové pořady pro stmelení 

kolektivu, kulturní vyžití či setkávání s mladými lidmi. Posluchači neskládají žádné přijímací 

ani závěrečné zkoušky. (Asociace univerzit třetího věku, 1997)   

 

Kluby aktivního stáří  
 
Mají obdobnou funkci jako akademie třetího věku. Lidé se dlouhodobě a neformálně scházejí 

při příležitosti oslav narozenin, pořádání besed, výletů nebo participují v zájmových 

kroužcích. Kluby aktivního stáří mohou být zakládány obcemi či občanskými sdruženími. 

(Bočková, 2000) 

 

Univerzita volného času   
 
Je to systematické zájmové studium pro všechny věkové skupiny. Univerzitu navštěvují lidé, 

kteří nemají dostatečné finanční prostředky na studium soukromých univerzit, avšak mají 

dostatek volného času. Kromě seniorů univerzitu navštěvují matky na mateřské dovolené 
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nebo nezaměstnaní. V České republice jsou pořádány vzdělávacími institucemi, občanskými 

sdruženími, neziskovými organizacemi, atd. (Bočková, 2000) 

 

Elderhostel 
 
Jde o ziskovou organizaci nabízející letní vzdělávací aktivity na univerzitách v Kanadě a USA 

pro jedince třetího věku, kteří jsou v důchodu. Jedná se o nabídku týdenního kurzu, který 

musí být tématicky zaměřen a podporovat intelekt. Kurz nemá učit jak zdravě stárnout, 

nicméně lektoři musí brát při výuce v úvahu fyziologický stav účastníků.  

Podobná organizace vznikla také při Univerzitě Komenského v Bratislavě. Kurzy, zaměřené 

na poznání Slovenska byly pořádány pro posluchače z USA. (Bočková, 2000) 

 

Sdružení „50+“  
 
Zaměřuje se na získání dovedností a poznatků, které nebyly pro seniory dostupné v době 

studia nebo celoživotní kvalifikace. Jedná se například o práci s počítačem nebo komunikační 

strategie. (Bočková, 2000) 

 

Vzdělávací instituce tohoto druhu nebudou nikdy nahrazovat odbornost státních a 

soukromých škol, zaměřených na profesní přípravu a vykonávání zaměstnání. Mohou ale 

poskytnout přípravu pro dobrovolnickou činnost či aktivistická hnutí. (Ort, 2004) 

 

Řádné studium na univerzitě 
 
Nic samozřejmě nebrání tomu, aby člověk v jakémkoliv věku složil přijímací zkoušky na 

univerzitu a přihlásil se k řádnému studiu.  

Tuto skutečnost dokládá rozhovor v časopise Senior revue s paní Janou Sikovou, která získala 

bakalářský titul v oboru sociálních věd na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. 

V současné době studuje magisterský obor na vysoké škole J. A. Komenského v Praze. 

Motivací ke studiu je touha věnovat se sociální práci se seniory, pořádání přednášek 

v klubech a domovech důchodců. 

Paní Siková je přesvědčena, že vzdělání je právě tou cestou, kterou si starý člověk může 

udržet respekt v rodině i společnosti a dokázat mladé generaci, že to není jen ona, kdo je 

tvůrcem materiální hodnoty. Nicméně i ona se setkává s diskriminací. Například při zápisu ke 

studiu jí bylo úřednicí vyčteno, že nedává prostor ke studiu „mladším“lidem. Paní Siková se 

však proti námitce ohradila a požádala o pomoc děkana. (Senior revue, 11/2006) 
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Dostupnost vzdělávání pro seniory 
 

Otázkou však zůstává, do jaké míry mají vzdělávací instituce na podobné bázi možnost 

navštěvovat i lidé na malém městě a jakým způsobem se k nim informace o vzdělávacích 

aktivitách dostávají.  

Matýsková (Sýkorová, Chytil, 2004) ve svém příspěvku popisuje šetření, které bylo 

provedeno za rok 2001 – 2004 v lokalitě vzdálené 40 km od Prahy a 15 km od okresního 

města. V této lokalitě bylo zjišťováno, do jaké míry jsou senioři informováni o vzdělávacích 

aktivitách a jaké vzdělávací aktivity jsou pro seniory připravovány.  

Na základě analýzy dokumentů (konkrétně místních tiskovin) a rozhovory s několika 

organizacemi působícími v obci bylo zjištěno, že informovanost o vzdělávacích aktivitách 

byla výraznější až v roce 2003 (a to 11 příspěvky) a na vzdělávání se podílelo celkem 5 

veřejných institucí (Sýkorová, Chytil, 2004). 

Z výzkumu lze vyvodit, že existuje několik základních faktorů, které ovlivňují možnost 

vzdělávání seniorů v jednotlivých oblastech (Sýkorová, Chytil, 2004): 

o Míra koncentrace občanských organizací, které se obecně péčí o seniory zabývají 

o Rozvinutý společenský život ve městě 

o Aktivní přístup seniorů i ostatních věkových skupin ke společenskému životu a 

vzdělání  

o Podpora těchto aktivit ze strany státní správy a samosprávy 

o Možnost prezentace informací v místním tisku a informačních nástěnkách 

 

10.2 Vzdělávání na univerzitách třetího věku 
 

Vznik univerzit třetího věku 
 

První U3V byla založena v Tosouse, ve Francii, profesorem Pierre Vellasem v roce 1973. 

Původně šlo o letní kurzy. Pro velký zájem se jejich obsah rozprostřel do celého 

akademického roku. Od té doby nastalo jejich rozšiřování po celém světě. Jen ve Francii 

vzniklo 52 univerzit třetího věku. (Lemieux, Boutin, Riendeau, 2007) 

 

Ve střední Evropě byla první U3V založena ve Varšavě v roce 1975.(Asociace univerzit 

třetího věku, 2001997) 
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V Československu první U3V vznikla na půdě Univerzity Palackého v roce 1986. U3V 

existují v současné době ve většině měst, kde sídlí vysoké školy a i když dosahují 

profesionální úrovně vzdělávání, téměř všechny mají neodborné zaměření, protože jsou 

určeny široké veřejnosti.  

Cíle U3V jsou velmi podobné cílům akademií, (Asociace univerzit třetího věku, 1997) obsah 

studia do určité míry koresponduje s běžným učivem na vysokých školách. (Bočková, 2000) 

Od akademií se tedy U3V liší tím, že nabízí náročnější formu vzdělání a přednášejícími jsou 

často renomovaní univerzitní pedagogové. Univerzity mají především udržet aktivitu a pocit 

užitečnosti i po ukončení pracovní aktivity. Vzájemná výměna informací a zkušeností 

neznamená přínos jen pro posluchače. Také přednášející mohou z těchto přednášek čerpat a 

posilovat své didaktické znalosti a aktivity. (Asociace univerzit třetího věku, 1997) 

 

V roce 1993 se U3V sdružily v asociaci. Mezi její základní cíle patří podpora vzniku U3V, 

koordinovat jejich činnost v rámci ČR. Zajišťuje pracovní semináře k výměně poznatků a také 

mezinárodní spolupráci. (Asociace univerzit třetího věku, 1997) 

 

Podílet se na celoživotním vzdělání umožňuje vysokým školám zákon o vysokých školách 

č.111/1998 Sb., který říká, že „vysoké školy poskytují další formy vzdělávání a umožňují 

získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury 

a podílet se tak na celoživotním vzdělání“ (Šemberová, 2007). 

Programy musí být nastaveny dle poptávky posluchačů U3V, ale také poptávkou ze strany 

státu, který tyto aktivity z velké části financuje. Označení univerzita mohou mít ve svém 

názvu pouze vysoké školy univerzitního typu (Šemberová, 2007) 

 

Vzdělávání na U3V nikdy nebude schopno nabídnout tak široké spektrum vzdělávacích 

aktivit a typů kurzů jako nabízí například komerční vzdělávací instituce skupině obyvatel ve 

středním věku. (Tulle, 2004) I nekomerční trh dokáže nabídnout dostatečně příznivou 

strukturu pro individuální růst. Vzdělávání na U3V se může sehrát významnou úlohu na 

pozdějších dobrovolnických aktivitách některých seniorů. Dále platí, že i spolupráce 

komerčních a nekomerčních vzdělávacích institucí velmi dobře podporuje růst vzdělanosti ve 

třetím věku. (Tulle, 2004) 

 

U3V se nazývají kulturní kluby, kde se účastníci setkávají za účelem seznámení a získávání 

intelektuálních a kulturních znalostí a informací. Říká se jim také otevřené univerzity nebo 
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univerzity volného času. Existují další asociace se stejným zaměřením a jiným názvem: 

vzdělávání třetího věku, Instituce pro vzdělávání „důchodců“, atd. (Lemieux, Boutin, 

Riendeau, 2007). V každém případě jsou univerzity třetího věku nejběžnějším a 

nejnáročnějším způsobem vzdělávání pro seniory (Jarvis, 2004).  

V praxi se vyskytují dva druhy U3V. Francouzský model je založen na vzdělávání tradiční 

univerzitní formou. Oproti tomu anglický model stojí při vzdělávání na vzájemné pomoci a 

svépomoci. (Tulle, 2004) 

 

Základní cíl U3V 
 

Cílem U3V je nenechat seniory v pasivní izolaci a motivovat k setkávání s vrstevníky, 

rozšiřovat znalosti, vědomosti a dovednosti v nejrůznějších oblastech, podporovat 

samostatnost. Cílem je utvrzovat vědomí seniorů o tom, že jsou ve společnosti stále žádoucí, 

povzbuzovat jejich sebehodnocení, sebeúctu, kladný přístup k životu a podpořit tak důstojné 

stárnutí.(Kolářová, 2007), (Lemieux, Boutin, Riendeau, 2007) 

 

Koncept studia na U3V 
 

Na U3V se může přihlásit každý občan, pro vstup je stanovena určitá věková hranice, avšak 

každá univerzita si nastavuje hranici vlastní. Některé univerzity vyžadují středoškolské 

vzdělání, jiné se spokojí se zájmem, ochotou a schopností vyhovět požadavkům vysoké školy. 

V každém případě U3V nabízejí středně náročnou formu vzdělávání pro seniory. (Ort, 2004)  

 

Je nutné si uvědomit, že U3V neposkytují kvalifikační vzdělání (Bočková, 2000) a zájemci 

nemají status studenta ale posluchače univerzity (Machal, 2007). Studium není určené  

k hloubkovému poznání určitého programu, jednotlivé kurzy nabízejí výběr nejzajímavějších 

a nejdůležitějších kapitol z jednotlivých oborů. (Bočková, 2000) 

 

Posluchači U3V si nevolí studijní zaměření ve vazbě na svoji profesi. Proto by studium 

nemělo probíhat pouze v duchu získávání nových a prohlubování dosavadních informací, ale 

také v oblasti sociální a duševní. (Asociace univerzit třetího věku, 1997) 

 

Výuka probíhá ve formě přednášek, které jsou zaměřeny na společenskovědní, zdravotnická 

či přírodovědecká témata. Studium je zakončeno závěrečnou prací a úspěšné studium je 

zakončeno získáním diplomu. (Asociace univerzit třetího věku, 1997) 
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Některých přednášek pro seniory se mohou účastnit denní studenti fakulty a při vzájemné 

diskuzi si mohou obě generace vzájemně vyměňovat své názory a poznatky, což přispívá 

k vzájemné empatii a pomáhá odstraňovat ageizmus. Taková forma výuky probíhá například 

na U3V Lékařské fakulty UK v Plzni. (29) 

 

Obsahově se studium třídí na několik základních oblastí: (Bočková, 2000) 

� Medicínsko-gerontologická orientace přispívá obecně ke zdravému stárnutí, je 

zaměřena na správnou životosprávu, či prevenci nemocí. (Bočková, 2000) 

� Občansko-sociální oblast pomáhá seniorům porozumět současným sociálním změnám.  

� Oblast „ přípravy na stáří“ je určena mladším seniorům a připravuje je na odchod do 

důchodu. 

Mezi vzdělávacími aktivitami lze například najít pohybové kurzy, které vyučují cvičební 

prvky pro starší a pomáhají tak udržet fyzickou kondici.(Bočková, 2000) 

Mezi oblíbené předměty také patří kultura, literatura, historie či ekologie nebo zájmové 

aktivity typu pěstování pokojových květin. (Bočková, 2000) 

 

Základní předpoklady pro vytvoření studijního programu U3V 
 

Výběr obsahové náplně a účelnosti studia může někdy znamenat problém. Existuje několik 

přístupů, které lze zvolit. Může jít o programy pro volný čas, osvětovou či populárně naučnou 

činnost, diskusně seminární formu nebo ucelené cykly přednášek – to vše zaměřené na 

různorodé oblasti lidského života. V České republice probíhají kurzy především v ucelených 

cyklech přednášek a nemají za úkol pouze posílit zájmovou činnost seniorů, ale i jejich 

uplatnění na trhu práce. Udržení pracovního nasazení je trend, jenž se nezadržitelně blíží 

společně se zrychlujícím se stárnutím populace (Machal, 2007) 

 

Na složení jednotlivých vzdělávacích aktivit by univerzity měly spolupracovat s organizacemi 

seniorů i socio-kulturními organizacemi. Protokol pro vytvoření studijního programu 

specifikuje základní prvky pro vznik U3V: (Lemieux, Boutin, Riendeau, 2007) 

 

o povzbuzovat společnost, aby investovala do celoživotního vzdělání 

o zvýšit počet vyučujících, kteří se orientují v gerontologii a jsou schopni kvalitně 

zajistit vzdělávání seniorů  

o zajistit finanční podporu pro vzdělání všem, kteří se seniory pracují.  
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o Přesné rozdělení rolí jednotlivých účastníků U3V  

o Specifikace povinností a práv každého účastníka. 

o Harmonogram studia, metody kontroly plnění požadavků 

 

Didaktické nástroje při  vzdělávání seniorů (Asociace univerzit třetího věku, 1997) 
 
Vzdělávání seniorů se obvykle řídí určitými pravidly, která se mohou v určitých bodech lišit 

od průběhu řádného studia na univerzitách.  

 

Koncepce obsahu vyučovaného předmětu může zachycovat problematiku v plné šíři daného 

jevu nebo se velmi úzce zabývat vybraným problémem. (Tulle, 2004) 

 

Odborná stránka výuky se zpravidla se zaměřuje na oblast vzdělávání o samotném procesu 

stárnutí a přípravě na něj nebo na specifické potřeby a zájmy posluchačů. (Tulle, 2004) 

 

Úroveň vzdělávání seniorů může být totožná, jako pro denní studenty. Pak lze směřovat 

k integraci posluchačů seniorů a studentů nebo vytvářet individuální vzdělávací akce pro 

seniory. Na univerzitách však často k takové integraci nedochází, což ale nekoresponduje 

s obecnými myšlenkami vzdělávání seniorů. (Tulle, 2004) 

 

Metodika zprostředkování informací vyučujícími se řídí zejména záměrem a obsahem 

vzdělávací aktivity, schopnostmi a přístupem seniorů k učení, složení výukové skupiny, atd. 

K tomu je třeba se zaměřit také na pomoc překonávat vlastní nedůvěru a obavy z učení. 

Podávané informace by se měly častěji shrnovat a opakovat. Důležité je získávat zpětnou 

vazbu na formu a výklad samotný. (Tulle, 2004) 

 

Výuka probíhá nejčastěji formou přednášek, seminářů, cvičení či exkurzí. Ideální jsou 

skupiny ve velikosti do dvaceti účastníků, nicméně skupiny kolem 35 posluchačů nejsou 

neobvyklé a pak výuka probíhá primárně formou přednášky (Asociace univerzit třetího věku, 

1997). Snahy vyučujících zavádět moderní vzdělávací metody mohou někdy narazit na odpor 

samotných posluchačů, kteří jisté metody, například práce ve skupinách, nepovažují za účinné 

vyučující praktiky. (Tulle, 2004) 
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Stejně jako je sporná oblast, zda stanovit kritéria pro výběr posluchačů, vzniká otázka, zda 

vůbec hodnotit účinnost studia u seniorů. Tuto otázku řeší sami senioři, kteří většinou kladou 

požadavek na zhodnocení dosavadního úsilí.  

 

Pro udržení či zvyšování kvality výuky je vhodné zařadit na konci vzdělávacího kurzu anketu, 

která poskytne zpětnou vazbu na výběr témat, srozumitelnost a zajímavost přednášek. (Senior 

revue, 11/2006) 

 

Vedle podpory vzdělávání seniorů v rámci integrace do společnosti roste nutnost vzdělávat 

personál, který se seniory pracuje v oblasti sociálních, zdravotních a jiných profesionálních 

služeb. Také zvyšování odborné kvalifikace v rámci kombinovaného studia univerzity také 

nabízejí. (Asociace univerzit třetího věku, 1997) 

 

Tutoři v rámci vzdělávání seniorů 
 
Tutoři plní v oblasti vzdělávání ve třetím věku manažerskou, pedagogickou, poradenskou, 

psychologickou i administrativní oporu. Vedou semináře, mobilizují tým k samostatnému a 

tvořivému zpracování úkolů. Snaží se vytvořit přátelskou a klidnou atmosféru v duchu 

vzájemné spolupráce a motivace k sebevzdělávání. Reflektují průběh výuky a studijní 

výsledky i jejich vlastní podíl na programu. (Šemberová, 2007) 

Vzdělavatel by měl mít pozitivní vztah k seniorům a dostatečnou míru empatie, používat 

přiměřenou slovní zásobu a zřetelný jazykový projev. Měl by logicky uspořádat učební látku, 

častěji opakovat informace a provádět souhrn učiva. (Asociace univerzit třetího věku, 1997) 

Zvládání role a odpovědnosti tutora vyžaduje schopnost dodávat podporu a sebedůvěru při 

každém sebemenším úspěchu (Jarvis, 2001) 

 

Aktuální témata, která by neměla v přednáškách na U3V chybět  
 
Vzdělávání seniorů by mělo zahrnovat osvětu v oblasti zlepšení chování vůči životnímu 

prostředí. Generace seniorů je právě ta, která současné problémy způsobila. (Asociace 

univerzit třetího věku, 1997) 

 

V jednotlivých částech současné Evropy se stále více prolínají etnika a jejich kulturní 

hodnoty. Pro sjednocenost Evropy je nezbytné tyto odlišnosti přijímat a vzdělávání na 

univerzitě je jednou z cest, jak učit starší generaci přijímat rozlišnosti jednotlivých národností. 

(Asociace univerzit třetího věku, 1997) 
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Vzdělávání podporuje nárůst počtu občanů, kteří se zapojují do veřejných iniciativ v oblasti 

ekonomické, informační či společenské. Pro seniory je podpora ve formě studia užitečná pro 

snadnější orientaci ve veřejných službách, právech a povinnostech. (Asociace univerzit třetího 

věku, 1997) 

 

Sami senioři stále více projevují zájem o programy ušité na míru vlastním potřebám a 

zájmům. Více než o kulturní znalosti a zaměstnanecké tréninky projevují zájem o posilování 

dosud nabytých a získávání nových znalostí, posilování dovedností v oblasti osobní a 

sociální.(Lemieux, Boutin, Riendeau, 2007) 

 

Uplatnění komunikačních technologií v univerzitním vzdělávání seniorů   
 
Kurzy práce na PC se začaly na českých U3V objevovat kolem roku 1995. Zájem posluchačů  

o práci s PC i jeho využití v nejrůznějších oborech převyšoval nabídku.  

„Hlavním cílem je motivovat seniory k praktickému využití počítače a vybavit je pro tento 

účel základními znalostmi a dovednostmi“ (Vojáčková, 2007). 

 Je třeba citlivého přístupu vyučujícího ke každému posluchači zvlášť. Také vhodné materiály 

(návody k použití), srozumitelné pro každého, senioři ocení při samostatné práci. Vzhledem 

k množství operací, které operační systém nabízí, je velmi složité vybrat ty nejvhodnější 

vzhledem k tomu, že každý posluchač má vlastní potřeby. Proto je velmi důležité, aby každý 

zhodnotil, které operace jsou pro jeho vlastní využití nejužitečnější. (Vojáčková, 2007) 

 

Na kongresu asociace AUITA v roce 2000 byly přednášeny také směry vývoje technologií pro 

seniory, které mají umožnit snadnější manipulaci s PC např. větší knoflíky, zjednodušené 

menu, ovládání hlasem. (Šolc, 2007) 

 

Účast posluchačů v evropských projektových aktivitách 
 
Zapojení seniorů do národních a evropských programů ukazuje směr, kterým se může U3V 

ubírat. Touto cestou jde například Jihočeská U3V, která díky telekomunikačním sítím začala 

seniory do mezinárodních programů zapojovat. (Šemberová, Šolc, 2007) 

 

Projekt „Životní styl a životní prostory v Evropě v proměnách v času a místa“ měl na 

mezinárodním poli ukázat, jak se mění náš vztah k poznání a obrazu světa. Jeho výsledky pak 
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dokázaly, že vzdělávání se stává celoživotním učením, které překračuje hranice institucí, 

vzdělávacích metod i programů. (Šemberová, 2007) 

 

Projekt „EU interreg: Nová setkání s přáteli na obou stranách hranice Česka a Rakouska, 

2005-2006“ Projekt měl za úkol poznávat tradiční hranice mezi státy prostřednictvím 

zážitkového učení. V rámci projektu bylo pro mnohé seniory nezbytné začít komunikovat e-

mailem. Vedle e-mailové korespondence zde byla nezbytná znalost anglického nebo 

německého jazyka. Nezbytnost domluvit se byla jedním z motivů začít učit se cizímu jazyku.  

(Šemberová, 2007) 

 

Další z řady projektů „Osobnost a místa česko – rakouského pohraničí, které spojuje historie a 

současnost“ je ukotven v tématickém modelu Univerzita třetího věku a kvalita života 

v pozdějším věku. (Šemberová, 2007) 

  

Motivace ke studiu na U3V 
 
Lidé ve třetí fázi svého života se věnují svým zájmům, pracují na svém domě a zahradě, 

navštěvují kluby a mnohá další společenská zařízení a věnují pozornost dalšímu vzdělání. 

(Bočková, 2000) 

Mladší lidé často vyvíjejí větší úsilí pro to, aby ukončili studium dříve. Starší posluchači si 

studium více užívají. (Asociace univerzit třetího věku, 1997) 

Posluchači U3V se věnují studiu s daleko větší pravidelností než mladí studenti. Ve Velké 

Británii se šest z deseti posluchačů ze studijního programu pro starší dospělé věnuje studiu 4-

5 dní v týdnu. Někteří dokonce každý den. Starší lidé jsou také více zodpovědní v rámci 

plnění úkolů. (Johnson, 1995) Potřebují ale na studium více času a také se musí znovu naučit, 

jak se učit. (Asociace univerzit třetího věku, 1997) 

Rozšíření vědomostí pomáhá vystoupení z izolace a snadnější navazování kontaktu 

s mladšími generacemi, zvyšuje sebedůvěru a sebeúctu jedince. (Asociace univerzit třetího 

věku, 1997), (Williamson, 2000) 

 

Starší lidi ke studiu motivuje touha splnit si své dávné přání a začít studovat nebo potřeba 

náplně života. Starší člověk si studiem na univerzitě dokazuje, že je ještě schopen výkonu. 

(Asociace univerzit třetího věku, 1997) 
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Z opakovaných průzkumů U3V Univerzity Palackého vyplývá, že lidé si přejí porozumět 

dnešní době, připravit se na vlastní stáří, získat nové kontakty nebo jen dát svému životu řád, 

který měli v době své pracovní aktivity. (Asociace univerzit třetího věku, 1997) 

Svými zkušenostmi a znalostmi doplňují posluchači také didaktickou oblast ve výuce a 

posilují znalosti samotných vyučujících. (Asociace univerzit třetího věku, 1997) 

 

Důvodem ke studiu může být také opuštěnost či syndrom prázdného hnízda. (5) Setkávání se 

s lidmi v rámci studia pak může fungovat jako společenská událost. Na Liverpoolské 

univerzitě ukázal výzkum, že stýkání podobně naladěných lidí je třetím největším důvodem 

pro zahájení studia na U3V. Při rozsáhlém výzkumu na 12 australských univerzitách se 

společenský styk umístil na druhém místě. (Williamson, 2000) 

 

Na druhé straně se objevují lidé, kteří studium na U3V zavrhují. Důvodem bývá obava 

z náročnosti studia. Lidé ukončili vzdělání před 40-50 lety a dále se nikterak nevzdělávali. 

Tento problém se ve velké míře týká žen, které zůstávaly po celý život v domácnosti. 

(Williamson, 2000) 

 

Obecně lze tedy shrnout faktory, které potřebu dále se vzdělávat, ovlivňují: (Bočková, in 

Čomariová, 2000): 

o Zájmy a záliby 

o Motivace ke vzdělání  

o Dosažené vzdělání 

o Sociální prostředí  

o Pracovní návyky  

o Společenská angažovanost 

o Zdravotní stav 

o Zvládání přechodu do důchodu 

o Hledání nového životního programu  

o Vyrovnávání se s krizemi stáří 

o Úroveň získávání kompetencí ve stáří 

 

Financování studia na U3V  
 
Studium je často financováno z účastnických příspěvků samotných posluchačů a zbytek 

kompenzován státem nebo z prostředků univerzity. Účastnický příspěvek posluchačů se 
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obvykle dá přirovnat k financování běžných volnočasových aktivit (Tulle, 2004). Výše ceny 

za jednotlivé kurzy taktéž může ovlivnit množství zvolených studijných programů. 

  

Postoje posluchačů k metodám uplatňovaným při výuce 
 
Z výzkumu Jarmily Hřebíčkové, působící na U3V Tomáše Bati ve Zlíně vyšlo najevo, že 

posluchači více preferují pasivní účast na přednáškách  a aktivní forma studia vyhovuje spíše 

jako doplněk k přednáškám. Nicméně tato skutečnost značí, že aktivní zapojení do výukového 

programu není posluchačům nepříjemné. Je však třeba seniory, za výrazné podpory 

vyučujících, k aktivní účasti motivovat. Například prezentací seminárních prací, vlastních 

postojů a poznatků před ostatními posluchači nebo zadáváním praktických úkolů, které 

podporují tvořivost (Hřebíčková, 2007). 

 

Složení posluchačů na U3V 
 
Skladba posluchačů je určována zájmy v důchodovém věku, sociálním statusem, atd. 

Z jisté australské studie provedené na univerzitě Southwestern v Sydney vyplynulo, že U3V 

studují více ženy než muži17. (Williamson, 2000) Je však pravda, že tento jev byl zaznamenán 

především v Austrálii, kde posluchačky tvořily 80% každé skupiny. V Británii nebo Francii 

studují ženy U3V ze dvou třetin. (Williamson, 2000) Zkušenosti v České republice jsou 

podobné. Nejen z empirického výzkumu, ale i z tvrzení některých odborníků (např. 

Williamson, 2008) je patrné, že v České republice tvoří drtivou většinu posluchačů ženy.  

 

Existuje několik vysvětlení. Zatímco muži inklinují spíše k nečinnosti v závislosti na tom, jak 

hluboce se dokáží odpoutat od předchozích pracovních výkonů a úspěchů, ženy se snaží ve 

třetí fázi života provádět aktivity, na které neměly v předchozí etapě života prostor, protože 

často věnovaly svůj čas rodině, opomíjely kariéru a nebyl důvod k průběžnému vzdělávání. 

(Williamson, 2000)  

 

U3V je právě tou institucí, ve které se lidé o svoji životní moudrost a zkušenosti mohou 

bohatě rozdělit s ostatními a získat navíc životní či vědecké poznatky od ostatních kolegů a 

vyučujících.  (Williamson, 2000) 

 

                                                 
17 Ve vyšších věkových kategoriích mají větší naději na dožití ženy. Ve sta letech je jejich podíl až čtyřnásobný. 
Podíl vdov tak  v každé věkové skupině narůstá a ve srovnání s vdovci je jejich počet několikanásobně vyšší. Ve 
věku 70 – 74 je počet ovdovělých žen vyšší než žen v tomto věku vdaných. (MPSV, 2008) 
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Lze očekávat, že zájem o studium u obou pohlaví se bude s následujícími generacemi 

zvyšovat. Dnešní generace je lépe vzdělána, obvykle pracují oba partneři a také rozdělení 

povinností je demokratičtější. V dnešní generaci seniorů to byly z drtivé většiny ženy, které 

pokrývaly veškerou péči o domácnost a vzhledem k časové náročnosti měly omezené 

příležitosti participovat na některých společenských aktivitách. Proto je také ze strany žen o 

studium větší zájem.  Toto tvrzení je dle mého názoru obecně platné a taková situace se 

objevovala i v tehdejším Československu. (Williamson, 2000) 

 

Zájem o studium je dán také oblastí, ve které lidé žijí. Lidé žijící na venkově obvykle mívají 

odlišné preference a formu aktivity než lidé žijící v městských oblastech. (Timmer, 2003) 

 

Bylo dokázáno, že studium ve třetím věku je obecně bližší ženám a celkově lidem s vyšším 

vzděláním. Nabízí se otázka, zda studium ve třetím věku dokáže uspokojit nároky pro ty 

účastníky, kteří již v minulosti absolvovali právě vyšší formu vzdělání. (Timmer, 2003) 

 

Rozšíření Univerzit třetího věku 
 

Velkým přínosem pro budoucnost univerzit třetího věku znamená diverzifikace aktivit do 

vzdálenějších míst spádové oblasti. Některé bloky přednášek by také mohly být 

zprostředkovány v zařízeních, pro seniory s omezenou mobilitou avšak zájmem o nové 

informace. (Kolářová, 2007) 

  

Kritika univerzit třetího věku 
 

Francouzi začali název „univerzita třetího věku“ používat vzhledem k tomu, že kurzy jsou 

vyučovány na půdě univerzity, kurzy mají podobný charakter jako běžná semestrální výuka a 

jsou často vyučovány odborníky z univerzitní obce.   

Otázka však je, do jaké míry je název „univerzita“ vhodný, vzhledem k tomu že samotné 

univerzity se vyvíjely skutečně po celá staletí a U3V nesplňují všechna kritéria typická pro 

získání titulu „univerzita“.  

Ve Francii se zdají být dle autora více plodem lokálních iniciativ stárnoucích profesorů, kteří 

hledají seberealizaci, politiků, kteří potřebují volební hlasy nebo sociálních pracovníků a 

členů místních společenských klubů, kteří hledají naplnění volného času pro seniory.  

(Lemieux, Boutin, Riendeau, 2007)  
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Dle české asociace U3V „patří vzdělávání seniorů mezi prestižní úkoly moderních univerzit 

a vyspělé státy i univerzity si nutnost vzdělávání seniorů vzhledem k demografickému nárůstu 

této skupiny uvědomují“ (AU3V, 2010). 

 

Dle názoru autora je výuka zaměřena spíše na zábavu a její kvalita je diskutabilní, sestávající 

z náhodných výukových sad dle rozhodnutí lektorů nebo samotných posluchačů, bez 

programových zkoušek a naděje na získání diplomu. (Lemieux, Boutin, Riendeau, 2007) 

Z mého úhlu pohledu však není cílem poskytnout posluchačům stejnou úroveň vzdělání se 

stejnou perspektivou jako mladým lidem, kteří se připravují na budoucí profesi. Ve třetím 

věku mají lidé dle mého názoru nárok na to, aby vzdělávání pro ně bylo přínosné a zároveň 

odpočinkové a zábavné.  

 

Autor usuzuje, že univerzity začínají mít obavu z instituce, která funguje spíše jako 

společenský klub a nese název „univerzita“ třetího věku, přestože nemá s univerzitou ve své 

podstatě mnoho společného. Tímto postavením v podstatě univerzity třetího věku znevažují 

historickou unii vzdělání a výzkumu. (Lemieux, Boutin, Riendeau, 2007) Dle mého názoru je 

třeba přizpůsobit fungování univerzit dnešní společenské poptávce. Vzhledem k tomu, že 

výstup pro posluchače U3V není totožný jako výstup pro studenty, kteří se touto formou 

připravují na budoucí povolání a pravidla pro takový výstup jsou pevně daná, zdá se mi tato 

aktivita univerzit naprosto legitimní. Za významné také považuji, že vyučující na univerzitách 

mohou poskytnout informace i jiné skupině obyvatel než jen vybraným studentům z řad 

mladých lidí.  

  

Autor navrhuje věnovat formě vzdělávání seniorů daleko větší pozornost než doposud, zapojit 

do procesu rodiny posluchačů, vyškolit vyučující. (Lemieux, Boutin, Riendeau, 2007)  

Školení by mělo vyučujícím zajistit širší znalosti o stárnutí, potřebách starších posluchačů. 

Vzniká tu dokonce myšlenka, že edukace seniorů a proces stárnutí by se mohlo stát studijním 

oborem na pedagogických fakultách. (Lemieux, Boutin, Riendeau, 2007) Vzdělávání 

samotných vyučujících by mohlo být dle mého názoru přínosné vzhledem k demografickému 

nárůstu počtu obyvatel třetího věku a jejich specifickým potřebám při výuce.  

Autor navrhuje, aby fakulty mohly vstupovat do socio-kulturního života seniorů a podporovat 

obecně vzdělávání jako celek. (Lemieux, Boutin, Riendeau, 2007) Zde je podstatné zdůraznit, 

že mezi podmínky většiny českých univerzit pro přijetí posluchačů patří minimálně 

středoškolské vzdělání. To nepovažuji za šťastné vzhledem k tomu, že možnost vzdělávat se 
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by měla být nabídnuta širšímu spektru seniorů, protože v době jejich mládí byla možnost 

studovat střední školu limitovaná jejich počtem společenskou situací válečné a poválečné 

doby.  

 

10.3 Mezinárodní zkušenosti se vzděláváním seniorů 
 

Následující body popisují fungování U3V nebo jejího ekvivalentu ve třech evropských 

zemích. Na základě vlastní sondy, která proběhla na U3V UJEP v Ústí nad Labem a U3V 

FSV UK v Praze lze zhodnotit, zda a v čem se fungování zahraničních univerzit liší od 

českých. 

 

Vzdělávání seniorů ve Velké Británii 
 

U3V se ve Velké Británii, Austrálii a na Novém Zélandě v roce 1970 – 1980 staly velmi 

oblíbené pro seniory, kteří žili aktivním životem a měli zájem o vzdělávání ve společnosti 

ostatních. Vzdělávání bylo téměř zdarma, nebyla třeba žádná kvalifikace ani vstupní zkoušky. 

(Lemieux, Boutin, Riendeau, 2007) 

 

Vzdělanostní úroveň obyvatel Velké Británie 
 
Ve Velké Británii nemají lidé starší 50 let téměř žádné zkušenosti se vzděláváním poté, co 

opustili povinnou školní docházku. Díky malému množství školení v rámci zvyšování 

kvalifikace získávala další vzdělání jen velmi malá část této populace. (Johnson, 1995) 

Až 73 % osob starších 70 let nemá v Británii žádné odborné vzdělání. Mezi osobami staršími 

50 let žije bez odborného vzdělání asi 40% populace. Situace se zlepšuje, nicméně jedincům 

třetího věku nebývá často školení pro zvyšování kvalifikace určeno a zanechává tak většinu 

této populace bez možnosti angažovat se ve vzdělávacích aktivitách pokud si je nezařídí sami. 

(Johnson, 1995) 

Zájem o vzdělávání ze strany seniorů je evidentní, chybí však materiální prostředky a 

možnost dalšího vzdělávání naráží na projevy ageismu. Autor naznačuje, že Univerzity ve 

Velké Británii věnují této oblasti méně pozornosti, než by měly. (Johnson, 1995) 

 

Vznik Otevřených univerzit 
V roce 1969 byl ve Velké Británii zahájen provoz tzv. Otevřené univerzity. Po 25 letech byla 

zhodnocena jako instituce nabízející špičkové vzdělávání na dálku. Jedna z oblastí, na kterou 

se otevřené univerzity soustředí, je vzdělávání osob středního věku a zejména sílící populace 



  

 75  

seniorů. Vzdělávání probíhá z domova a posluchači využívají interaktivní studijní texty, 

nahrávky nebo participují na online přednáškách. V zemi je pak 225 lokálních center, kde se 

mohou posluchači setkávat s lektory a probírat aktuální studijní záležitosti. Forma studia je 

velmi flexibilní a starší populace tak může pokračovat ve studiu svým tempem. (Johnson, 

1995) 

 

Složení posluchačů na Otevřených univerzitách 
 
V roce 1982 tvořila generace posluchačů starších 60ti let celkem 4,4% z celkového počtu 

2826 posluchačů na Otevřené univerzitě. 90% z této skupiny bylo zařazeno v programu 

vyššího vzdělání. Muži tvořili asi 54% z celé struktury. Většina z nich vysokoškolský titul 

nebo jeho ekvivalent již má. Celkový přístup posluchačů ke vzdělání je patrný již z minulosti 

- 79% posluchačů v předchozích pěti letech absolvovalo nějakou formu vzdělávání.  Většina 

žen jsou bývalé úřednice, ženy v domácnosti nebo učitelky. Pouze tři procenta byli profesí 

manuální pracovníci. (Johnson, 1995) 

Polovina posluchačů preferuje vzdělání v oboru humanitních studií. Přibližně 20% posluchačů 

se věnuje sociálním oborům a 30 % tíhne k technickým oborům. Jarvis (1983) tvrdí, že výběr 

vyplývá ze životních zkušeností a zájmů. Starší posluchače lze rozdělit na tři skupiny. Tak 

zvaní vyhledávači hledají, kde uplatnit získané znalosti dále. Poslouchači mají predispozice 

k vytváření neustále nových otázek a dříči studují pro vlastní radost ze studia. (Johnson, 1995) 

 

U3V online 
 
Ne každý, kdo má o studium zájem, je schopen na něj dosáhnout. Důvodem často bývá 

geografická nedostupnost. Nicméně i lidé bydlící v centru velkoměsta, které v obecné rovině 

velké možnosti seberozvoje nabízí, bývají často neschopni opustit domov z důvodu péče o 

člena rodiny nebo zdravotních problémů. (Swindell, 2002) 

První diskuze na téma zavést pro takto izolovanou populaci studium online se objevila v roce 

1997 mezi vůdci U3V ve Spojeném Království. Základní myšlenkou bylo „beze stěn“ 

umožnit výměnu zkušeností a znalostí mezi vyučujícími a účastníky U3V a rozvíjet nové 

zdroje, které budou tradiční U3V napomáhat plnit primární úkol. Vláda tento projekt finančně 

podpořila v roce 1998. (Swindell, 2002) 

Kurzy jsou vyučovány skupinou dobrovolníků. V první fázi začalo probíhat 13 kurzů a 

celkový čas výuky se rovnal polovině semestru. Vznik jednoho kurzu stojí 3900 liber. Větší 

část nákladů tvoří příprava textů. Jejich kvalita je závislá na odborných dovednostech 

vyučujících. Zbylé finance pokrývají provozní a administrativní náklady, kapesné 
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dobrovolníků.  Sami posluchači platí jen symbolickou částku a pro populaci třetího věku je 

studium pro nízkou cenu velmi populární. (Swindell, 2002) 

V roce 2001 na tento projekt navázal výzkum. Ukázalo se, že drtivá většina účastníků je 

starších 75 let. Tento údaj potvrzuje domněnku, která se objevila na začátku této kapitoly. 

Mnozí lidé jsou izolováni a neparticipují na společenských či vzdělávacích událostech i 

přesto, že bydlí v oblastech s kvalitními službami a širokou škálou příležitostí. (Swindell, 

2002) 

U3V v této podobě rozvijí nové sociální sítě mezi staršími účastníky a má tak nejen edukačně 

pozitivní, ale i zdravotně pozitivní dopad.  (Swindell, 2002) 

Bez ohledu na to, že v celkové populaci muži ovládají internet více než ženy, výzkum ukázal,  

že ženy tvoří v roce 2001 mezi posluchači celých 78 %. O tři roky později tvořily ženy 59% 

posluchačů, což stále značí, že mezi ženami je o studium větší zájem avšak muži se k nim 

postupně přidávají18. Není však pravděpodobné, že za převahou žen stojí demografické 

podmínky. Ze statistik vyplývá, že v dnešní době počty žen ve věku 75 let a více nijak 

výrazně muže nepřevyšují. (Swindell, 2002) 

  

Univerzity třetího věku v Nizozemí 
 
Založení U3V 
 
První univerzitu v Nizozemí navrhl jistý profesor v 80ých letech minulého století na základě 

sledování vývoje U3V ve Francii. Ve své zemi pak kariéru U3V započal kurzem filozofie pro 

generaci nad 50 let ve městě Groningen. Kurz začal získávat na oblibě, stal se zárodkem pro 

vznik Akademie seniorů v daném městě a následně dalších U3V po celé zemi. V současné 

době je v celém Nizozemí asi patnáct U3V s podtitulkem HOVO (vyšší stupeň vzdělání pro 

starší generaci). (Hug, 2007) 

 

Druhy vzdělávání 
 
Kurzy obvykle trvají 5- 10 týdnů pro posluchače nad 50 let a probíhají po dvou hodinách 

týdně. Některé kurzy zahrnují workshopy, které si posluchači oblíbili již od začátku. V rámci 

workshopů dostávají posluchači pravidelně otázky k zamyšlení a následné diskuzi v příštích 

hodinách. Programy jsou obohaceny o poznávací výlety a zájezdy, nebo výzkumné projekty 

pro některé menší skupiny posluchačů. Několik průzkumů v rámci kvality výuky ukázalo, že 

tento způsob práce posluchačům velmi vyhovuje. (Hug, 2007)  

                                                 
18 Podrobněji jsem se této problematice věnovala v kapitole „Složení studentů na U3V“ 
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Složení posluchačů 
 
V 80. – 90.  letech patřila mezi výrazné procento zájemců generace posluchačů z dob světové 

války. Těmto lidem bylo ve své době odepřeno studovat – většina z nich se vyučila řemeslu a 

začala vydělávat na živobytí. Jejich motivace pro získání nových znalostí byla enormní. Vyšší 

stupeň vzdělání není pro vstup na U3V vyžadován, vítán je každý. V druhé polovině 90 let to 

byli spíše posluchači ve věku 60 - 70 let, kteří již šanci studovat v mládí měli, avšak ve třetím 

věku k intelektuálnímu požitku a získávání nových znalostí přistupovali mnohem uvolněněji. 

V dnešní době zde studují lidé ve věku od 50 do 80 let, přičemž většina z nich se pohybuje 

v rozmezí věku 60 – 70 let. Posluchači U3V mají ze tří čtvrtin univerzitní stupeň vzdělání. 

(Hug, 2007) 

 

Organizace U3V 
 
Každá U3V organizuje kurzy přizpůsobené lokálním poměrům a na každé najdeme také kurzy 

uspokojující vyšší vzdělávací nároky – vždy záleží na vzdělanostní struktuře posluchačů 

přihlášených do kurzů. Univerzity mohou své kurzy pro třetí věk pořádat vlastními fakultami, 

nebo vytvořit samostatné oddělení, nebo mohou vzdělávací kurzy vznikat jako samostatné 

jednotky ovšem personálně nebo institucionálně svázané s danou univerzitou (Hug, 2007). 

 

Financování U3V 
 
Je pravidlem, že v této zemi není vzdělávání financováno ze státního rozpočtu, ale poplatky 

z kurzů. Téměř všechny mateřské univerzity pronajímají učebny a pomůcky bezplatně. 

Některé pomůcky poskytují na vlastní náklady také vyučující.  

Poplatky za kurz jsou nízké a přibližně ve stejné výši, jako v ostatních evropských zemích – 

kolem 180 EUR za desetitýdenní kurz a 20 EUR za týdenní workshopy. (Hug, 2007) 

 
Skladba studijních programů 
 
Kurzy jsou řízeny koordinátorem, který rozhoduje o tématu i obsahu kurzů a vybírá vhodné 

lektory. Nejčastější programy se objevují z oblasti filozofie, historie, náboženských studií, 

archeologie, sociologie, přírodních věd, literatury, matematiky (Hug, 2007). 

 

Problémy v rámci provozu U3V 
 
V Nizozemí není na univerzitách dostatek tříd pro běžný studijní provoz a vzdělávání ve 

třetím věku není v tomto směru priorita. Dochází tak k vyučování v externích prostorech, což 



  

 78  

vyžaduje další náklady. (Hug, 2007) Kromě toho, pracovní zatížení lektorů roste. Na aktivity 

pořádané mimo hlavní vyučující proud mají méně času. (Hug, 2007) 

 

Vláda podporuje vzdělávání v rámci udržení aktivní pracovní síly. Senioři nespadají do 

skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva a jejich vzdělávání proto není zahrnuto 

v rozpočtu příslušného resortu. (Hug, 2007) 

 

V neposlední řadě se snižuje aktivita posluchačů. Dnes jsou to spíše pasivní příjemci 

s menším zájmem pracovat na výzkumech a domácích úkolech, zatímco v letech 1980 až 

1990 posluchači při výuce i workshopech projevovali daleko více aktivity. (Hug, 2007)19  

 

Cíle pro budoucí vývoj U3V 
 
S rostoucím zájmem posluchačů a menšími možnostmi vyučujících je snaha zapojit do 

vzdělávání generace třetího věku také vyučující na penzi. Zvažuje se i možnost nechat 

workshopy vést samotné posluchače. (Hug, 2007) 

 

V současné době je studium pořádáno také pro zájemce nad 50 let, kteří jsou stále zapojeni do 

pracovního procesu. Cílem vzdělávání je v tomto případě i motivovat, aby tito lidé zůstali 

v pracovním procesu co nejdéle. Částečně by se tak vyřešily dopady stárnoucí populace a bylo 

by reálné získat finanční podporu od vlády. (Hug, 2007) 

 

V Nizozemí je považováno vzdělávání seniorů za výrazně podpůrný prvek pro stárnoucí 

populaci a rozvoj vzdělávání v rámci U3V má v této zemi široký potenciál. Proto je zde snaha 

vytvořit hustou síť vzdělávacích lokalit tak, aby byla každému dostupná do jedné hodiny 

přepravy. (Hug, 2007)  

 

Univerzita třetího věku ve Finsku 
 

První U3V byla založena v roce 1985. U3V je divize otevřené univerzity (univerzity, jež 

poskytuje kurzy na univerzitní úrovni pro posluchače s různorodou kvalifikací). Ve Finsku 

působí U3V při 9 univerzitách a stojí na principu životních zkušeností a znalostí z vědních 

oborů. (Heikkila, 2006) 

                                                 
19 K podobným výsledkům dospěla Hřebíčková při svém výzkumu na U3V Tomáše Bati ve Zlíně (Hřebíčková, 
2007). 
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Principy U3V ve Finsku 
 
Stejně jako u nás, neplatí zde žádné formální požadavky na zakončení studia či předložení 

předchozí kvalifikace. Vyučující pocházejí z řad univerzitních výzkumníků a expertů. Vítáni 

jsou všichni bez věkového omezení a na jakémkoliv stupni vzdělání. (Heikkila, 2006) 

 

Cíle U3V ve Finsku 
 
Základním cílem je umožnit populaci seniorů získat nejnovější poznatky z oblasti vědy a 

techniky a předat dál jejich znalosti a životní zkušenosti. Dále podpořit jejich zdravý vývoj po 

duševní i sociální stránce osobnosti, podpořit snadnější orientaci ve světě, vyrovnat 

mezigenerační, vzdělanostní i regionální rozdíly, podpořit celospolečenskou diskuzi na téma 

uplatnění stárnoucí generace ve společnosti. (Heikkila, 2006) 

 

Aktivity U3V 
 
Témata a obsah výukových sérií je plánován společně lektory a posluchači. Mezi nejvíce 

populární předměty patří Umění a jeho význam, Zdravé stárnutí, Politika a kultura Jižní 

Ameriky, Finsko-urgické národy. Vybraná témata jsou pak v úzkých skupinkách diskutována 

na seminářích. (Heikkila, 2006) 

Na U3V je také podporován výzkum týkající se zejména stárnutí populace.   

U3V také nabízí online studium zahrnující diskuzi, psané texty čí výsledky výzkumů. Online 

studium je rozšířeno po celé zemi, i za jejími hranicemi.  

Ve vzdálenějších místech od mateřských univerzit probíhá distanční studium. Materiály jsou 

poskytovány ve zvukové i vizuální podobě a výuka obvykle probíhá v domácím prostředí 

někoho ze seniorů, edukačních centrech nebo podobných zařízeních, pro tento účel 

poskytnutých lokálními autoritami. (Heikkila, 2006) 

V neposlední řadě jsou studentům nabízeny výlety či exkurze do bližších i vzdálenějších 

lokalit země. (Heikkila, 2006) 

 

Složení posluchačů na U3V ve Finsku 
 
Během deseti let bude ve Finsku celá čtvrtina populace v penzijním věku, ovšem bude žít déle 

a zdravěji. (Heikkila, 2006) 

Ve Finsku působí 9 Univerzit třetího věku na 80 lokalitách. Dohromady tato střediska čítají na 

17 tisíc posluchačů, z nichž přes 4 tisíce navštěvuje U3V v Helsinkách. Většina z posluchačů 
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jsou penzisté, jeden z nich navštěvoval univerzitu ve věku 100 let. Univerzitu ve Finsku 

navštěvují z 80% ženy. Mezi nejoblíbenější formy studia patří výukové série a distanční 

studium. (Heikkila, 2006) 

 

Graf č. 1: Dosažený stupeň vzdělání u posluchačů U3V ve Finsku 

bez vzdělání

základní stupeň

středoškolský stupeň

univerzitní stupeň 

 
HEIKKILA, Hanna, University of Helsinki, Finland,Vzdělávání na Univerzitách třetího věku v ČR, 26. - 28. 6. 2006, Zlín – Kostelec, 

Asociace univerzit třetího věku, Česká republika. 

http://au3v.vutbr.cz/soubory/Zlin_2006/Hanna27_6_06_UTA_in_Helsinki.ppt [ ze dne1.2.2010] 

 

Motivace ke studiu ve Finsku 
 
Schopnost rozeznávat změny v dnešním světě, potřebu poznávat nové věci, udržovat sociální 

kontakty a rytmus běžného dne… to vše je cílem studia na U3V. Nefigurují tu žádné 

instrumentální hodnoty jako je dosažení titulu nebo změna profese. Je tedy důležité, aby zde 

nebyly požadovány formální výkony a nedocházelo k formálnímu hodnocení ze strany 

vyučujících. (Heikkila, 2006) 

Sítě U3V ve Finsku 
 
U3V ve Finsku spolupracují s centry celoživotního vzdělávání, letními univerzitami a 

kulturními institucemi. (Heikkila, 2006) Zde mohou pravděpodobně probíhat některé výukové 

kurzy společně. Pořádáním kurzů U3V prostřednictvím těchto institucí pro seniory považuji 

za významný, protože mnozí mohou mít zájem o výuku o prázdninách nebo jsou mimo dosah 

samotné U3V.  
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Zdroje podporující U3V ve Finsku 
 
U3V jsou podporovány Ministerstvem školství. Financovány jsou mateřskou univerzitou, 

sponzory a poplatky posluchačů. V některých případech se do procesu zapojuje i město. 

Nicméně samostatnou finanční podporu U3V ze státního rozpočtu nedostávají. (Heikkila, 

2006) 

 
Tabulka č. 5: Srovnání základních údajů U3V v Nizozemí a Finsku  
Srovnávané kategorie Nizozemí Finsko 

 
Složení posluchačů Přístup umožněn 

posluchačům od 50 let bez 
rozdílu vzdělání. ¾ 
posluchačů má 
vysokoškolské vzdělání 

Přístup umožněn všem 
posluchačům rozdílu věku a 
vzdělání.Přibližně 35% 
posluchačů má středoškolské 
a 35% vysokoškolské 
vzdělání 

Obsah studia Skladba výuky plánována 
společně vyučujícími a 
seniory, diskuze seniorů o 
přednášených tématech 
probíhá na seminářích  

Skladba výuka řízena 
koordinátorem,  výuka 
probíhá často formou 
workshopů, pořádány výlety, 
posluchači zapojováni do 
výzkumných programů, 
umožněno online studium 

Financování studia Financováno pouze poplatky 
účastníků, pronájem učeben a 
pomůcek bezplatně 
univerzitou 

Financováno ministerstvem 
školství, sponzory, poplatky 
posluchačů, případně 
z rozpočtu měst 

Sítě U3V Spolupráce U3V s centry 
CŽV, letními univerzitami, 
kulturními institucemi 
 

Vzdělávání pořádáno na 
vlastních fakultách U3V nebo 
lokalizováno do regionů. 
Úroveň vzdělávání se řídí 
skladbou posluchačů 

Cíle U3V Zapojit do přednášení témat 
penzionované vyučující a 
samotné seniory. Motivovat 
seniory nad 50 let k co 
nejdelší ekonomické aktivitě 

Zlepšit poznatky seniorů v 
oblasti vědy a techniky, 
zlepšit orientaci ve světě. 
Podpořit zdravý vývoj 
seniorů a jejich uplatnění ve 
společnosti. 

Zdroj: autor 
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11 Empirická část diplomové práce 
 

11.1 Rozhovory s koordinátory U3V na UJEP a FSV UK 
 

V rámci první části empirického výzkumu jsem uskutečnila rozhovory s  koordinátory U3V 

na UJEP (Univerzity Jana Evangelisty Purkyně) a FSV UK (Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy) 

 

První rozhovor proběhl 17. února 2010 s vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání na UJEP 

a druhý rozhovor proběhl 9. března 2010 s proděkankou UK FSF pro PGS a další formy 

vzdělávání. Otázky se v první fázi týkaly zejména organizační struktury a vzniku U3V. 

Zajímala jsem se o základní statistická  data jako jsou počty, pohlaví, vzdělání, profese 

posluchačů. Dále pak o nabídky kurzů, jejich financování, zapojování U3V do mezinárodních 

projektů či o nabídky dalších služeb pro posluchače ze strany U3V. 

Ve druhé fázi pak přišly na řadu dotazy týkající se spíše názorů a subjektivních dojmů 

organizátorek ohledně motivace ke studiu, dostupnosti studia pro posluchače. Dále se zde 

objevovaly otázky na spokojenost posluchačů s výukou a vyučujících s auditoriem seniorů, na 

míru zlepšení kvality života posluchačů, jejich aktivitu při výuce či budování sociálních sítí 

mezi posluchači.  

Podklad, použitý pro polo-strukturovaný rozhovor, je uveden v příloze číslo pět. 
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 Rozhovor s vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání U3V UJEP 
 
Na U3V Univerzity JEP v Ústí nad Labem jsem uskutečnila dne 17. února 2010 rozhovor 

s  vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání. Koordinátorka U3V UJEP mi poskytla 

odpovědi na otázky, týkající se objektivních údajů i vlastních názorů a zkušeností, které 

získala na základě vyřizování organizačních záležitostí i pedagogických zkušeností při své 

práci na U3V.   

 

Založení U3V na UJEP, míra zájmu o studium, podmínky ke studiu 
 
Univerzita třetího věku na UJEP v Ústí nad Labem funguje od roku 1994. V té době  však 

provozovala svoji činnost v režimu volně nabízených kurzů a počet účastníků se počítal spíše na 

jednotky než na desítky.  V průběhu let začalo přibývat zájemců a v akademickém roce 

2003/2004 U3V změnila svůj program na dvouletý / čtyř-semestrální cyklus.  

V současné době navštěvuje U3V 442 posluchačů (v zimním semestru 2009 to bylo přesně 409 

posluchačů). Přibližně 200 posluchačů v loňském roce ukončilo kompletně dvouletý studijní 

program a 120 z nich přišlo ke slavnostní promoci. Počet posluchačů od roku 1994 tedy narůstal 

geometrickou řadou, avšak v posledních dvou letech se počet příchozích stabilizoval  

Aby mohl posluchač být přizván k promoci, musí splnit určité podmínky. Dosáhnout minimálně 

55 let a více, mít středoškolské vzdělání a absolvovat nejméně dva kurzy v semestru. Tyto 

podmínky si nastavila U3V sama a řídí se jimi již od počátku svého vzniku.  

Posluchači, kteří tyto podmínky nesplňují, mají možnost nabízené kurzy absolvovat, avšak 

nemají již zmíněný nárok na slavnostní ukončení studia na U3V. Mezi takové posluchače 

patří nejčastěji lidé mladší 55 let (např. lidé v invalidním důchodu) nebo lidé bez 

středoškolského vzdělání.  

 

Složení studentů 
 
Nejběžnější věkovou kategorií jsou posluchači mezi 60-70 lety (z dostupných zdrojů jde o 248 

posluchačů v akademickém roce 2009/2010). Jsou tu zastoupeny i mladší věkové kategorie (z 

dostupných zdrojů tvoří tuto věkovou kategorii 25 posluchačů v akademickém roce 2009/2010a 

samozřejmě posluchači starší 70 let (konkrétně 32 posluchačů v akademickém roce 2009/2010. 

Dva posluchači jsou dokonce ve věku 80-90 let. Je pravděpodobné, že stárnutím populace 

přibývá starších zájemců o studium, ovšem statistiky o věkovém složení posluchačů v průběhu 

let jejího fungování vedeny nejsou. 

 



  

 84  

Ke studiu je v akademickém roce 2009/2010 přihlášeno 442 posluchačů. Ženy jsou mezi 

posluchači zastoupeny ve větším měřítku. V tomto roce je zapsáno ke studiu 369 žen. 

 

Nejčastěji se do kurzů zapisují posluchači se středoškolským vzděláním (v tomto akademickém 

roce v počtu 225 posluchačů). Vysokoškolsky vzdělaní senioři jsou v menšině, v počtu 93 

posluchačů. Jsou tu i posluchači s výučním listem nebo základním vzděláním. Jde však 

o  jednotlivce, kteří mají ke studiu povolenou výjimku. Důvodem pro nedostatečnou míru 

vzdělání může být politická situace minulého režimu a s tím související nemožnost vysokou 

školu studovat. Doplnit si vzdělání alespoň v této podobě je také jeden z důvodů, proč se senioři 

rozhodují studovat U3V a stále se objevují dotazy, zda je možnost získat za své studium diplom.  

 

Pro zápis ke studiu není podmínkou uvádět, zda jsou posluchači v pracovním poměru či nikoliv. 

Ze zkušeností koordinátorkyU3V  UJEP vyplývá, že sem chodí i posluchači v pracovním 

poměru. A také někteří senioři si ke svému důchodu přivydělávají, proto se z důvodu pracovního 

zatížení zajímají spíše o odpolední přednášky. Někteří se ptají na možnost přivýdělku i na U3V. 

Pracovní poměr však do značné míry studium komplikuje, protože přednášky jsou soustředěny 

do dopoledních a odpoledních bloků. Není evidováno,  jaké profesní zaměření posluchači mají. 

Pokud lze ve skupině najít větší počet posluchačů, kteří si ve svém důchodovém věku 

přivydělávají, tak lze usuzovat, že lidé studující U3V jsou aktivnější a prosazují se i na trhu 

práce. Výzkum ani projekt20 na toto téma však prováděn nebyl, nepatří to ani mezi základní cíle 

U3V.  

 

Kapacita výukových prostor 
 
U3V sídlí v budově rektorátu, ve které působí také Pedagogická fakulta a právě prostory PF jsou 

pro výuku využívány. Do dvou let by se rektorát měl přestěhovat do nově budovaného Kampusu. 

Poté se rozhodne, zda své prostory do nového komplexu přesune také U3V.  

V současné době problémy s výukovými místnostmi nejsou nijak výrazné. U3V má možnost 

využít i konferenční místnosti rektorátu. Velkou výhodou U3V UJEP je vlastní PC místnost. Ta 

vznikla na základě projektu a mimo účastníky projektu a účastníky U3V tuto místnost nikdo jiný 

nevyužívá. (Pro klasickou výuku je učebna příliš malá, k dispozici pouze 16 PC sestav). U3V v 

letním semestru ak. roku 2009/2010 pořádá pro své posluchače celkem 24 kurzů a 

přednáškových cyklů.  

                                                 
20 Například v Nizozemí je zapojení seniorů do pracovního procesu  jedním  z cílů U3V (kapitola 18.2.8). 
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Kapacita kurzů je přizpůsobována kapacitám místnosti. Přednášky jako Dějiny umění jsou 

pořádány v Aule, kde je až 200 míst a z velké části se vždy naplní. Zhruba třetina kurzů je 

pořádána v místnostech s kapacitou 20 lidí a polovina kurzů v místnostech s kapacitou 40 lidí. 

PC místnost má kapacitu 16 lidí. Některé kurzy svoji kapacitu naplnit nedokážou, jiné kurzy zase 

nemají pro všechny zájemce dostatek prostoru. Tyto situace samozřejmě vedení U3V řeší 

s ohledem na aktuální situaci, možnosti prostorové i možnosti vyučujících.  

Posluchači mají též šanci využívat připojení na internet v prostorách fakulty stejně jako ostatní 

studenti. Nejsou zde však zavedeny konzultační hodiny v rámci kurzů na PC, kde by mimo 

výukový prostor vyučující pomáhali seniorům s řešením rozmanitých informačně technických 

otázek.   

 

Nabídka kurzů a jejich financování 
 

Studijní kurzy na U3V UJEP se mění každé dva roky. Mezi základní organizační formy studia 

patří přednášky, semináře, cvičení a exkurze. U3V nabízí ve své soustavě kurzy v oblasti cizích 

jazyků, historie, výtvarného umění, společenských a přírodních věd, práce na PC, literatury a 

tělesné kultury. Kurzy jsou ovlivněny možnostmi, ochotou a nabídkou oslovených pedagogů. 

Kurzy se přizpůsobují poptávce posluchačů nebo vycházejí z rozhodnutí vedení U3V. Na 

jednotlivé kurzy se lze zapsat i bez absolvování celého dvouletého cyklu. Obecně největší zájem 

mají posluchači o humanitní obory. V současné době jsou to Dějiny umění nebo Klíčové otázky 

z dějin zemí Koruny české. Z přírodovědných oborů je v současnosti nejvíce žádán předmět 

Příroda Ústecka. Z praktických oborů patří mezi primáty jednoznačně kurzy z oblasti IT.   

U3V nabízí v malé míře také kurzy relaxačního charakteru. V předchozím semestru byly 

v nabídce například výtvarné dílny a plenér21. V letošním roce jsou to kurzy sebeobrany. 

Klasické pohybové kurzy (například cvičení) tato U3V ve svém programu nemá.  

Přednášky a semináře jsou součástí centralizovaného projektu, který je vypracován a U3V, 

předkládán Asociaci U3V.  Financován je Asociací U3V, částečně U3V a částečně pak poplatky 

zájemců o dané kurzy.  

Na každý kalendářní rok  je pak vypisován projekt, který zahrnuje nové a inovované kurzy.  

Další  možností  jsou  decentralizované  projekty, které se předkládají Ministerstvu školství, které 

na ně uvolňuje peníze.  

                                                 
21 Jak potvrzuje Jarmila Hřebíčková z U3V Tomáše Bati ve Zlíně, výtvarné kurzy pomáhají odhalit „skryté 
vlohy“ a podpora ze strany lektora pomáhá uvolnit nejistotu z práce v ateliéru. Většina z respondentů výtvarných 
kurzů U3V Tomáše Bati uvedla, že by v této tvůrčí činnosti chtěli pokračovat i po ukončení studia. (Hřebíčková, 
2006) 
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Podmínkou projektů od roku 2009 je, že to musí být kurzy nové nebo inovované, proto není 

možné vracet se k úspěšným a oblíbeným kurzům v původní podobě, ale je vždy nutné nabídku 

obměnit, případně kurzy inovovat 

Ve Finsku jsou U3V financovány ministerstvem školství, sponzory, poplatky posluchačů a 

někdy přispívají ze svých rozpočtů i města.  

V Nizozemí naopak není skladba financování natolik pestrá. Univerzita (případně fakulta) 

poskytne zdarma výukové prostory a pomůcky, nicméně zbylé náklady jsou hrazeny výhradně 

z poplatků účastníků, které se však výrazně neliší od evropského průměru za kurzy na U3V.  

 

Dostupnost studia na U3V 
 
Studium na U3V v Ústí nad Labem není samozřejmě dostupné pro každého. Někteří senioři 

poukazují na to, že je pro ně studium náročné po finanční stránce. Ceny kurzů se pohybují od 

150 Kč až po 900 Kč za semestr, což je relativně široké spektrum a každý by si v něm mohl najít 

kurz, který ho zajímá a který pro něj bude zároveň finančně akceptovatelný.  

Lidé dojíždějící z okolních obcí si zase nemohou dovolit zcela libovolně volit předměty. Rozvrh 

si poskládají tak, aby na výuku dojížděli třeba jen jeden den v týdnu. Univerzitu nejčastěji 

navštěvují lidé z okolí Ústí nad Labem, Teplic a Děčína. Dojíždí sem však i lidé z Mostecka či 

Šluknovského výběžku.  

Částečným problémem je i nedostupnost samostatné budovy, kde U3V sídlí. Leží mimo centrum 

města a množství dopravních prostředků MHD sem jezdí v omezené míře. Řešením by mohlo 

být stěhování do nového Kampusu, který leží v centru města. Jak však již bylo zmíněno, není 

zcela zřejmé, zda U3V nové prostory získá. 

 

Motivace ke studiu na U3V  
 
Za nejvýraznější impulz pro studium považuje koordinátorka U3V UJEP sociální kontakt. 

Mnoho posluchačů se touto formou schází se svými přáteli a po přednáškách navštěvují kavárny. 

Dalo by se říci, že nárůst posluchačů je provázán velmi úzce přátelskými vazbami, kdy nové 

posluchače ke studiu přivádějí stávající posluchači. Přínosem jsou i pořádané exkurze, které 

probíhají dvakrát až třikrát za semestr (případně je navržena jedna vícedenní exkurze). Umožňují 

tak hlubší poznání studované problematiky a upevňují sociální vazby mezi posluchači. Exkurze 

jsou na U3V UJEP pořádány také jako mimoškolní aktivity, kdy jedna z účastnic na základě 

průvodcovských zkoušek pořádá pro své kolegy soukromé výlety po bližším i vzdálenějším 

okolí.  
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Při rozdávání dotazníků jsem se sama setkala velmi často s tím, že si posluchačky braly 

dotazníky pro kamarádky, které se na přednášku dostavily později. Se sociálními vazbami 

souvisí velmi úzce socializace, kdy zejména  posluchači z okolních obcí mají důvod jednou / 

dvakrát týdně se upravit, dojít na vlak, přijet do města, něco nového se dozvědět a sejít se 

s přáteli22.  

Dalším motivem ke studiu je touha po nových znalostech. Jak již bylo zmíněno, mnoho seniorů 

nemělo ve své době možnost studovat a U3V tuto mezeru částečně kompenzuje. Nejen to. Jak 

potvrzuje koordinátorka U3V UJEP, například jazykových kurzů se posluchači účastní proto, že 

se chtějí v cizině alespoň základními větami dorozumět a také proto, že jazykovou znalost dnešní 

doba často  vyžaduje  i v domácím prostředí.  

Trochu odlišné  zjištění  má Jarmila Hřebíčková z U3V Tomáše Bati ve Zlíně (Hřebíčková, 

2006). Dle vlastního průzkumu považuje za primární důvod studovat U3V právě touhu po 

poznání, naplnění nemožnosti studovat v mládí23 nebo změnu hodnot, která posunula právě 

vzdělání na přední příčky hodnotového žebříčku ve třetím věku. Průzkum Jarmily Hřebíčkové 

také nepotvrdil, že by seniory do školních lavic přivedla osamělost posílená štěpením tradiční 

formy rodiny. 

 

Ať je však motivací cokoliv, koordinátorka U3V UJEP potvrzuje, že lidé se zdají být 

spokojenější a sebevědomější v okamžiku, kdy opouští jejich univerzitu. Svědčí o tom i fakt, že 

počet zájemců od roku 1994 roste, mnozí posluchači se neustále vracejí a přivádějí další nové 

posluchače.  

 

Aktivita seniorů při výuce 
 
Senioři obecně mají na U3V UJEP zájem spíše o pasivní přednášky, případně o aktivní 

programy typu výtvarná výchova či práce na PC. Dříve se na konci každého kurzu zadávaly 

seminární práce nebo závěrečné testy (které se píší například v jazykových kurzech). Tento 

způsob zakončení semestrálních kurzů se pak z kapacitních důvodů některých vyučujících 

omezil. Někteří senioři to přivítali, ovšem mnoho z nich by se psaním prací rádo pokračovalo. I 

při pasivní účasti na přednáškách totiž senioři potřebují dostávat zpětnou vazbu, aby si potvrdili, 

že nové znalosti a dovednosti dokáží uchovat a dále s nimi pracovat. Někteří si kvůli psaní 

závěrečných prací pořídili také PC a internet, aby mohli lépe a snadno vyhledávat informace.  

                                                 
22 Při U3V Tomáše Bati ve Zlíně vznikl „klub posluchačů a absolventů U3V“, který upevňuje trvalý kontakt 
mezi bývalými i současnými posluchači a univerzitou 
23 Ať už z důvodu politických, společenských či rodinných. 
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Podobnou zkušenost s aktivitou a pasivitou získala v rámci svého výzkumu Hřebíčková. Také na 

U3V ve Zlíně je větší zájem o pasivní přednášky než aktivní semináře, avšak 86% posluchačů 

považuje za pozitivní výstup psaní seminárních prací či jiných domácích úkolů. Ze slovního 

hodnocení seniorů ve Zlíně také vyplynulo, že by uvítali doplňovat přednášky například 

diskusními semináři (Hřebíčková, 2006). Podobně ani na nizozemských U3V není o aktivní 

práci na seminářích příliš velký zájem. Jak uvádí Peter Hug, před deseti lety senioři vykazovali 

mnohem vyšší zájem o aktivní práci při výuce. (Hug, 2007) 

Senioři na U3V jsou obecně velmi kontaktní – nahlas sdělí své potřeby, upozorní, co je baví a co 

ne, dají zpětnou vazbu na kvalitu probíhajících kurzů i na přístup vyučujících. Vyžadují také 

mnohem více osobního přístupu a pomalejšího tempa vzhledem k jejich fyziologickým 

omezením.  

Také vyučující dávají na výuku se seniory pozitivní ohlas. Senioři totiž projevují o přednes 

opravdový zájem a jsou schopni upozornit, pokud jim forma výkladu nevyhovuje. Rádi plní 

zadané úkoly a je vidět snaha studovat i mimo kontaktní výuku. V podstatě se dá říci, že pro 

vyučující je výuka seniorů příjemným zpestřením.  

 

V rámci připravované změny financování U3V je možné, že finance budou přicházet podle počtu 

posluchačů stejně jako u studentů. A od seniorů tak bude pravděpodobně vyžadováno, aby se pro 

dané dvouleté studium zapsali na jeden blok kurzů, které jsou zaměřeny na určitý obor. 

Přičemž v současnosti se senioři zapisují na libovolné kurzy vyhlášené pro daný semestr, což je 

samozřejmě pro seniory mnohem zajímavější.  Pokud taková změna nastane, počet posluchačů 

se pravděpodobně sníží. Jednak nebudou moci libovolně volit kurzy dle různorodých zájmů a 

byla by pravděpodobně v rámci zvoleného bloku kurzů vyžadována větší aktivita. Také by to 

znamenalo snížení celkové nabídky kurzů.  

 

Alternativní možnosti studia na U3V 
 
U3V má svoje stránky www.u3v.ujep.cz kde jsou ke stažení nejrůznější přednášky, možnost 

konzultací a chatu pro posluchače, kteří se nemohou účastnit, i pro případné zájemce z široké 

veřejnosti. Nefunguje zde však žádný projekt na online studium. Pro zájemce, kteří nemají na 

UJEP do Ústí nad Labem dostupnost, by taková možnost mohla být velmi užitečná. Vzhledem 

k tomu, že Univerzita JEP nemá své pobočky v ostatních městech, není zde ani pro seniory, 

bydlící mimo dosah Ústí nad Labem, možnost navštěvovat detašovaná pracoviště, ve kterých by 

probíhala kontaktní výuka.  
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Tím se také výrazně U3V UJEP liší od U3V ve Finsku, kde jsou online a distanční formy studia 

velmi rozšířené (viz kapitola 18.3.3). V Nizozemí se zase snaží vytvořit sít lokalit tak, aby každý 

senior měl možnost vzdělání do jedné hodiny cesty (kapitola 18.2.8). Také U3V ve Zlíně má 

otevřeno minimálně jedno detašované pracoviště ve Vsetíně. 

 

Účast na mezinárodních projektech  
 
U3V je zapojena do mezinárodních struktur prostřednictvím Asociace U3V. Nicméně posluchači 

do mezinárodních projektů zapojováni nejsou tak jako třeba posluchači na Jihočeské univerzitě 

(viz kapitola 17.3.2)  

 

Ze strany koordinátorky U3V UJEP byl projeven zájem o výslednou podobu vypracovaných 

výsledků z rozhovoru a dotazníkového šetření. Finální diplomová práce bude koordinátorem 

zaslána do 30. května 2010. 
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Rozhovor s  proděkankou UK FSF pro PGS a další formy vzdělávání 
   

Dne 9. března proběhl na Fakultě sociálních věd rozhovor s  proděkankou UK FSV pro PGS a 

další formy vzdělávání. Přesto, že je koordinátorka U3V FSF velmi vytížená, byla ochotna 

věnovat mi několik desítek minut a alespoň ve stručnosti odpovědět na otázky týkající se 

objektivních dat i subjektivných názorů, které se postupně utvářely na význam U3V 

v průběhu dlouholetého působení ve funkci. Odlišnosti a podobnosti ve formě studia, 

možností a zkušeností budou porovnávány s názory koordinátorky U3V UJEP. Některá 

subjektivní hodnocení budou porovnána i s výsledky sondy mezi posluchači na U3V UJEP a 

FSV. 

 

Historie U3V na FSV UK 
 
Vzdělávání seniorů ve formě U3V začalo fungovat již na konci 80 let. Na původní Fakultě 

žurnalistiky byly v té době zahájeny kurzy na podporu aktivity seniorů. U3V v samostatné 

podobě se začala kontinuálně rozvíjet od počátku 90 let až do dnešní podoby.   

 

Počet posluchačů na U3V FSV UK 
 
V průběhu posledních pěti let U3V navštěvuje přibližně 120-150 posluchačů. To je ve srovnání 

s U3V na UJEP o jednu třetinu až jednu čtvrtinu méně. Je to však dáno tím, že U3V v Ústí nad 

Labem spadá do kompetence rektorátu Univerzity JEP, zatímco pražská U3V spadá do 

kompetence jedné fakulty.  

 

Počet posluchačů v průběhu let na FSV mírně narůstá. Dle názoru koordinátory U3V FSV je 

nárůst v rovnováze s mírně se zvyšující nabídkou kurzů. Koordinátorka U3V FSV očekává, že 

s nabídkou dalších kurzů se počet zájemců zase o něco navýší.  

 

Nabídka kurzů na U3V FSV UK 
 
FSV poskytuje menší nabídku kurzů. Témata kurzů se pohybují kolem filmové a fotografické 

tvorby, historie, sociologie či sociální politiky. Pro rok 2009/2010 je k dispozici devět kurzů a 

jejich popis je k dispozici na webových stránkách fakulty. Většina kurzů probíhá v zimním 

semestru. V letním semestru jsou k dispozici pouze dva kurzy: Základy fotografování a práce s 

digitální fotografií a Kapitoly z dějin umění. 
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Koordinátorka U3V UJEP podotkla, že mezi posluchači je největší zájem o kurzy rozšiřující 

všeobecné znalosti a kurzy pomáhající usnadnit orientaci v dnešním světě. Mezi nejoblíbenější 

patří Dějiny umění, Média české společnosti, Vztah filmu a dějin.  

Skladba kurzů i jejich počet je výrazně užší než na UJEP. Jak již bylo zmíněno, jedná se o U3V 

na jedné fakultě a jak podotkl přednášející24, U3V na FSV je velmi malá a i přesto, že každá 

katedra má posluchačům nabídnout alespoň dva kurzy, neděje se tak a většina kurzů pochází 

z nabídky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.  

 

Využívání kurzů práce na PC 
 
Překvapujícím zjištěním na U3V FSV UK je snižující se zájem o kurzy práce na PC. 

Koordinátorka U3V FSV potvrzuje, že základními dovednostmi při práci na PC již posluchači 

vládnou, protože kurzy se pořádaly v minulosti a základní manipulaci s PC se často naučí od 

svých dětí nebo vnoučat. I když připouští, že odborný výklad funkcí PC je pro seniory 

zajímavější než laická edukace z řad blízkých. Z oblasti techniky je v současné době zajímavější 

spíše práce s digitální fotografií, která dává prostor pro větší kreativitu posluchačů.  Nedá se však 

říci, že možnost počítačových kurzů pro seniory fakulta ruší. V roce 2009/2010 probíhá jeden 

kurz, který je navštěvován asi 15 posluchači.  

Směr zájmu o studované obory u posluchačů se zdá být na obou U3V částečně stejný, protože i 

v Ústí nad Labem mají posluchači největší zájem o humanitní obory. Posluchači UJEP se avšak 

mají výraznější zájem o kurzy na PC. Na U3V UJEP jich probíhá celkem osm s kapacitou 24 

míst. Možný rozdíl může být dán lokalitou. Je obecně známé, že lidé v Praze mají větší finanční 

zdroje, úroveň vzdělání a možnosti podmínek pro vzdělávání a dovedností.  

Kolega koordinátorky U3V FSV, který se k nám v průběhu rozhovoru přidal, podotýká, že 

senioři ve znalostech práce na PC dosáhli v průběhu posledních 15 let mnohonásobného 

zlepšení. Posluchači mají samozřejmě možnost v neomezené míře využívat internet v budově 

fakulty, stejně jako knihovnu. K dispozici je také video-místnost a rozsáhlá videotéka, kde si 

mohou nerušeně vybrané tituly promítat. Této službě se však v minulosti věnovalo málo 

pozornosti a proto nebyl mezi posluchači o promítání výraznější zájem. V současné době by se 

však situace měla změnit k lepšímu za pomoci výraznější propagace této služby.  

 

Do studijní struktury jsou také zahrnuty kurzy relaxačního charakteru, avšak v omezené míře. 

V tomto případě jde kurz Filmový seminář, kde po úvodním slově proběhne předpremiéra 

nového filmu. K tomuto kurzu se váže ještě jedna zajímavost – probíhá společně pro denní 

                                                 
24 Dostala jsem možnost rozdat dotazníky posluchačům na přednášce Kapitoly z dějin umění a.  
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studium i U3V. Dochází zde tedy ke vzájemnému kontaktu dvou generací, které se spolu učí ve 

společnosti vycházet. Koordinátorka U3V FSV takovouto formu výuky vnímá jako velmi dobrý 

nápad ovšem ne všichni z akademické půdy sdílí podobný názor na tento způsob posilování 

inter-generačních vztahů.  Kurzy posilující vzájemné vztahy na U3V UJEP neprobíhají.  

 

Věková a vzdělanostní struktura posluchačů 
 
Koordinátorka U3V FSV uvedla, že věkové spektrum posluchačů je velmi široce rozprostřeno 

do kategorie mezi 50-80 lety. Podmínkou pro vstup na U3V je středoškolské vzdělání 

s maturitou a vzdělanostní struktura posluchačů skutečně osciluje mezi středoškolským a 

vysokoškolským vzděláním.  

Ve věkové struktuře se posluchači na FSV trochu liší. U3V UJEP, dle koordinátorky U3V UJEP 

i výsledku z dotazníků, navštěvuje drtivá většina posluchačů ve věkové kategorii 60-70 let.  

Také podmínky pro zápis ke studiu jsou mírně odlišné. Na FSV není možno nastoupit ke studiu 

bez maturitního vysvědčení, avšak žádné jiné omezení pro vstup ke studiu posluchači nemají. 

Zatímco na U3V UJEP mají tuto možnost i posluchači s výučním listem nebo základním 

vzděláním. V tomto směru vnímám přístup U3V UJEP jako mnohem flexibilnější vzhledem 

k tomu, že vzdělávání v době mládí dnešních seniorů bylo omezeno válečným stavem i změnou 

politického systému. Neměli by být tedy dle mého mínění touto nepříznivou minulostí v dnešní 

době takto omezováni vzhledem k tomu, že výstupem není diplom určený pro profesní růst 

absolventa.  

 

Decentralizované pracoviště U3V FSV 
 
Na rozdíl od U3V UJEP se U3V FSV může pochlubit decentralizovaným výukovým 

pracovištěm v Počernicích. V současnosti zde probíhá experimentální výuka v oblasti media a 

reklama. Přednáší zde střídavě 4 vyučující, kurz probíhá jednou za tři týdny a navštěvuje jej 

kolem 30 posluchačů. Další decentralizované pracoviště je plánováno v Písku.  

 

Mezinárodní projekty 
 
Ani na této fakultě se posluchači se zatím neúčastní žádných mezinárodních projektů, avšak 

koordinátorka U3V FSV se této kapitole rozšiřování studijních vztahů pro posluchače hodlá 

v blízké budoucnosti věnovat.  
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Motivace posluchačů ke studiu 
 
Koordinátorka U3V FSV považuje za silnou motivaci posluchačů ke studiu jednoznačně získání 

nových vědomostí, přístupů a snadnější orientaci v dnešním světě. Dalším motivujícím prvkem 

je i schopnost podávat podobné výkony,  jaké dokáže podávat mladší generace. Zde se od sebe 

názory obou představitelek trochu liší. Zatímco koordinátorka U3V FSV považuje za stimul ke 

studiu získávání nových vědomostí, dle koordinátorky U3V UJEP jsou to zejména sociální 

kontakty. Nutno podotknout, že z výsledků sondy mezi posluchači U3V UJEP se navazování 

kontaktů jako motivační faktor objevilo až na třetím místě. Na prvním místě se objevilo 

„užitečné strávení volného času“ a těsně za tím právě „získávání nových znalostí a dovedností“.  

 

Příčiny nedostupnosti studia na U3V 
 
Nejvýraznějším omezením je kapacita jednotlivých kurzů. Někteří posluchači se přihlašují i na 

kurzy, které jsou již obsazené. Dalším negativním znakem může být vzdálenost; někteří 

posluchači dojíždí ze středních Čech, jeden posluchač dokonce z Přelouče.  

Oproti tomu, finanční náklady posluchačů za jednotlivé kurzy dle koordinátorky U3V FSV 

žádné omezení neznamenají – jsou minimální.  

Také názor na dostupnost U3V se poněkud liší od názoru koordinátorky U3V UJEP. Ta 

považuje za nejvíce omezující právě ceny kurzů a geografickou dostupnost pedagogické fakulty, 

na níž studium probíhá. Pro úplnost je třeba uvést, že pro 104 posluchačů U3V UJEP (ze 114) je 

studium zcela dostupné.  

 

 Aktivita účastníků na přednáškách 
 
Koordinátorka U3V FSV potvrzuje, že posluchači aktivitu na přednáškách rádi projevují. Rádi 

diskutují, projevují a formulují své názory. Kurzy však neprobíhají formou workshopů, kde je 

aktivní účast posluchačů vyžadována intenzivněji. 

Myslím, že v tomto názoru lze nalézt symetrii na obou fakultách. Posluchači pravděpodobně 

nemají zájem být přímo účastníky aktivních kurzů. Potřebují však jistotu prostoru pro vlastní 

vyjádření i v průběhu pasivních přednášek.  

 

Spokojenost posluchačů s programem U3V 
 
Na U3V FSV jsou na konci každého kurzu vedeny diskuze týkající se spokojenosti s průběhem 

daného kurzu. Na rozdíl od U3V na UJEP nejsou tyto zpětné vazby získávány písemnou formou. 
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Podobně jako na U3V UJEP, i na U3V FSV UK reakce na průběh přednášek jsou vesměs 

pozitivní. Posluchači by však uvítali vyšší frekvenci některých kurzů.  

Také vyučující jsou spokojeni se zájmem, aktivitou a odezvou posluchačů na jejich výklad. 

Pokud by senioři byli komplikované publikum, vyučující by neměli zájem takové služby 

poskytovat. Právě naopak, vyučující na FSV by byli ochotni nabídnout více přednáškových 

hodin, kdyby byly k dispozici výukové prostory. Pozitivní reakce vyučujících jsou evidovány i 

na U3V UJEP, z čehož lze obecně vyvodit, že přednášky seniorům patří u vyučujících mezi 

kladné aspekty jejich práce.  

 

Sebevědomí posluchačů na U3V 

 
Koordinátorka U3V FSV potvrzuje, že nelze odhadnout, zda posluchači dosáhnou vyšší 

spokojenosti a sebevědomí po ukončení studia, v každém případě jsou na sebe hrdí – že dokázali 

dokončit kurz či celé studium, plnit zadané úkoly. Koordinátorka z U3V UJEP má podobnou 

zkušenost. Také na U3V UJEP lidé vypadají po absolvování studia spokojenější. Jak vyplývá 

z dotazníků posluchačů na U3V, studium jejich sebevědomí jednoznačně povzbuzuje.  

 

Mimostudijní aktivity  
 
Na U3V FSV jsou, podobně jako na U3V UJEP provozovány mimostudijní aktivity. Příkladem 

je společná dovolená nebo pravidelné návštěvy kavárny Slavie po ukončení přednášek. Dá se 

tedy usuzovat, že mimoškolní aktivity se v podobném duchu odehrávají pravděpodobně na každé 

U3V a senioři vytvářejí podobné sociální sítě jako studenti denního studia. 

 

 Náklady na provoz U3V 
 
Majoritním finančním zdrojem pro chod U3V na FSV UK je Rozvojový projet. Fakultní 

příspěvky a příspěvky posluchačů hrají roli spíše minoritní. Na U3V UJEP hrají poplatky 

účastníků i intervence ze strany samotné univerzity ve financování U3V mnohem větší roli.  

 

U3V jako motivační prvek pro hledání zaměstnání 
 
Dle koordinátorky U3V FSV a jejího kolegy je vzdělávání na U3V vnímáno primárně jako 

relaxační prvek pro post-produktivní věk a to platí obecně pro U3V v celé zemi. Oba upozorňují, 

že by bylo užitečné, kdyby celoživotní vzdělávání u svých absolventů25 podporovalo primárně 

                                                 
25 Absolventy jsou myšleni všichni účastníci CŽV bez rozdílu věku. 
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schopnost komunikace na všech úrovních a tím i adaptaci na nové prostředí ať již v zaměstnání 

nebo v běžném životě.   

 

 Online studium 
 
Na FSV jsou pro posluchače U3V připraveny www stránky, které fungují spíše jako podpora pro 

posluchače zapsané ke studiu. Lze si zde stáhnout přednášky, prohlédnout fotografie, navštívit 

videotéku nebo knihovnu. Kolega koordinátorky U3V FSV uvedl, že sami senioři jsou velmi 

aktivní a vytvářejí si vlastní sociální sítě na podporu účasti ve studiu a sběru studijního materiálu. 

Je evidentní, že ani na UJEP ani na FSV není tedy možnost absolvovat výuku přímo online a 

umožnit tak studium seniorům, kteří nemají na fakultu umožněn osobní přístup.  
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Závěrečné shrnutí rozhovorů s koordinátorkami U3V na UJEP a FSV UK 
 
V závěru rozhovorů je nutno upozornit, že U3V UJEP v Ústí nad Labem pokrývá kapacitu 

celé univerzity, zatímco U3V v Praze spadá pouze pod fakultu na FSV UK. Z toho vyplývají 

určité rozdílnosti ve struktuře a velikosti obou U3V. Na rozdíl od U3V UJEP, U3V na FSV je 

schopna objektivně nabídnout menší počet kurzů, omezené spektrum oborů, zapojuje tak do 

výuky menší počet vyučujících a celkově ji každoročně navštěvuje nižší počet posluchačů.   

Z rozhovorů jednoznačně vyplývají i určité rozdílnost podobnosti mezi oběma U3V, na které 

nijak výrazně nemá vliv ani velikost U3V ani množství posluchačů. Považuji proto za vhodné 

tyto znaky na závěru obou rozhovorů shrnout.  

 
Dostupnost studia  
 
Dle koordinátorky U3V FSV se  U3V FSV se zdá být dostupná skutečně každému, limitujícím 

faktorem je pouze kapacita výukových prostor. Pro U3V UJEP je dle koordinátorky U3V 

UJEP omezujícím faktorem dopravní dostupnost budovy, kde má U3V sídlo. Dle 

koordinátorky U3V UJEP může omezující roli sehrát také výše poplatků za některé kurzy.  

 

Motivy pro studium na U3V 
 
Rozdílně také vnímají obě představitelky motivaci ke studiu. Zatím co koordinátorka z U3V 

UJEP vidí jako primární navazování společenských kontaktů, koordinátorka U3V FSV 

považuje za nejvýraznější motiv potřebu získávat nové znalosti, přístupy a orientaci 

v dnešním světě.  

 

Složení posluchačů 
 
Podobnost mezi U3V na UJEP a FSV lze najít ve složení posluchačů. Ti jsou tvořeni na obou 

U3V zejména ženami, nejčastěji ve věkové skupině 60-69 let. Obě U3V navštěvuje nejvíce 

posluchačů se středoškolským vzděláním, kteří jsou následováni posluchači 

s vysokoškolským vzděláním. Není to však nic překvapivého, protože takové zkušenosti se 

objevují i na jiných U3V. 

 

Kapacita nabízených kurzů a služby U3V 
 
Ani jedna z U3V nemá problém naplnit kapacitu nabízených kurzů. U atraktivních kurzů bývá 

spíše problémem nedostatečná kapacita výukových prostor.  
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Obě U3V nabízí pro své posluchače volný přístup na internet a do prostor knihovny. Ani 

jedna z fakult nepořádá pro své posluchače on-line studium. Nicméně v obou případech jsou 

pro posluchače na webových stránkách k dispozici alespoň elektronické materiály z přednášek 

či fotografie. 

 

Aktivita posluchačů při výuce 
 
Obě představitelky se shodly, že senioři rádi projevují při přednáškách zájem o diskuze a 

projevy vlastních názorů. Také plnění studijních povinností není pro seniory žádnou 

překážkou. Na obou U3V se také výrazně projevuje spokojenost nejen posluchačů 

s nabízenými kurzy a jejich lektory, ale také spokojenost vyučujících s přístupem seniorů k 

výkladu a nadšení pro získávání nových znalostí.  

 

Sociální kontakty 
 
Na obou fakultách vznikají mezi posluchači neformální sociální sítě a určité skupiny 

posluchačů pořádají mimo-studijní aktivity. 

 

Spokojenost posluchačů  
 
Obě představitelky se v podstatě shodují, že lidé odcházejí po ukončení kurzu spokojenější, 

protože dokázali zvládnout a úspěšně ukončit studium. 

Ani na jedné U3V však není studium ani částečně určeno pro zvýšení odborných dovedností 

či pracovních návyků u seniorů, kteří stále působí v pracovním poměru. Studium je primárně 

vedeno pro penzionované seniory, kteří mají tímto možnost užitečně strávit volný čas. 
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11.2 Dotazníkové šetření U3V Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a U3V Fakulty 
sociálních věd UK 

 

V rámci první části dotazníkového šetření jsem se 17. února 2010 účastnila přednášky na téma 

Dějiny umění na U3V UJEP. Přednáška Dějiny umění je mezi posluchači velmi oblíbená. 

Bylo na ni zapsáno 134 posluchačů, přičemž někteří posluchači se přednášky nezúčastnili a 

jejich celkový počet se snížil. Prezenční listina se však v případě těchto přednášek nevede. 

Připravené dotazníky byly posluchačům rozdány před zahájením přednášky a vybrány 

v průběhu první přestávky.  

Od posluchačů se mi vrátilo 114 dotazníků. V průběhu rozdávání dotazníků i jejich sběru 

jsem se setkala s přívětivým ohlasem a to i přesto, že posluchači na konci každého semestru 

vyplňují hodnocení na vybraný kurz. 

V rámci druhé části dotazníkového šetření jsem se 19. března 2010 účastnila přednášky na 

téma Kapitoly z dějin umění na U3V FSV UK. Na přednášku bylo zapsáno celkem 16 

posluchačů. Nicméně dostavilo se pouze 11 posluchačů. Dotazníky byly rozdány a vzápětí 

vybrány ihned v úvodu hodiny. Vrátily se mi od všech posluchačů a i tady jsem se u drtivé 

většiny posluchačů setkala s příznivou reakcí na žádost o vyplnění dotazníku.  

Jak mi potvrdila koordinátorka U3V FSV v průběhu rozhovoru, fakultu navštěvuje přibližně 

130-150 posluchačů a většina kurzů proběhla v zimním semestru. Tato přednáška je jedna ze 

dvou, které na U3V FSV v letním semestru probíhají, přičemž zapsaných posluchačů na 

přednášce Základy fotografování a práce s digitální fotografií je přibližně 15.  

Posluchači, kteří na obou fakultách dotazník vyplňovali, netvoří relevantní vzorek posluchačů 

na obou U3V. S organizátory U3V bylo domluveno, při jaké přednášce by bylo vhodné 

dotazníky rozdat tak, aby byla výuka narušena co nejméně.  

Vzorek posluchačů je 125. Celkový počet posluchačů (stejně tak počet účastníků 

dotazníkového šetření) na U3V FSV je znatelně nižší než na U3V UJEP vzhledem k tomu, že 

U3V v Ústí nad Labem je provozována pod záštitou celé univerzity, zatímco v Praze byly 

dotazníky sebrány pouze na U3V v rámci jedné fakulty. Z tohoto důvodu nebylo možno 

uskutečnit srovnání obou skupin. Dotazníky z U3V UJEP a FSV byly tedy zpracovány 

dohromady a porovnávány pouze se zjištěnými fakty v rámci sekundární analýzy dat.  

 

Použitý dotazník obsahuje 27 otázek.  Je rozdělen na úvodní část, ve které posluchači uvádějí 

základní demografické údaje. V hlavní dotazníkové části jsou zjišťovány údaje ohledně 

předchozího celoživotního vzdělávání, důvody a překážky pro studium na U3V. Dále 
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posluchači hodnotí spokojenost s nabídkou kurzů. V následující části pak vliv U3V na stav 

jejich paměti a význam studia pro současný život, mezigenerační symbiózu, společenské 

kontakty. Ve třetí části se objevují otázky na celkovou spokojenost se současným životem a 

věkovým statusem, na zvýšení aktivity a kvality života právě v rámci studia na U3V. Úplná 

podoba dotazníku je uvedena v příloze číslo šest. Výsledky sondy budou porovnány 

s obecnými znalostmi, získanými v rámci tvorby diplomové práce a také s názory 

koordinátorky U3V UJEP a U3V FSV. 

 

Věkové složení posluchačů  
 
Nejsilnější věkovou skupinou mezi posluchači jsou lidé ve věku 60-69 let. Přesně 34% 

posluchačů se pohybuje ve věkové skupině 60-64 a 36% posluchačů ve skupině 65-69 let. 

Pouze 6% posluchačů je ve věku 55-59 let, 15% posluchačů spadá do věkové skupiny 70 – 74 

let, 5 posluchačů do věkové skupiny 75-80 let a 1 posluchač je starší 81 let. 5 posluchačů 

ponechalo otázku bez odpovědi. 

Tyto výsledky v podstatě potvrzují domněnku koordinátorky U3V UJEP, Jarmily Hřebíčkové 

(Hřebíčková, 2007) i Petera Huga (Hug 2007), že nejvíce zájemců o vzdělání na U3V se 

nachází právě ve věku 60-70 let. Koordinátorka U3V FSV sice uvedla, že v na jejich U3V jsou 

posluchači rozprostřeni do širokého věkového spektra od 50 do 80 let, nicméně výsledky 

z dotazníků ukazují, že osm z 11 posluchačů též spadá do věkové skupiny 60-69 let.  

 

Graf č. 2: Věkové složení posluchačů 

55-59 let

60-64 let

65-69 let

70-74 let

75-79 let

80 a více let

bez odpovědi

 
Zdroj: Autor 
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Pohlaví posluchačů 
 

Z 94% byly na obou přednáškách zastoupeny ženy. Tato skutečnost potvrzuje slova 

odborníků i zaměstnanců U3V, kteří zaznamenávají celosvětově vyšší počet posluchaček. 

(Williamson 2000, Swindell 2002, Hřebíčková, 2007, Hug 2007).26  

 

Graf č. 3: Pohlaví posluchačů 

muži

ženy

 
Zdroj: Autor 

 

Dosažené vzdělání posluchačů 
 
Ze základní stupnice vzdělání je zde nejsilněji zastoupena skupina posluchačů s odborným 

středním vzděláním s maturitou – konkrétně 37% posluchačů. Druhou nejsilnější skupinu 

tvořili vysokoškolsky vzdělaní posluchači (29%) Poslední početnou skupinu tvoří posluchači 

se všeobecným středním vzděláním s maturitou (21%). 6% posluchačů uvedlo jako nejvýše 

ukončené vzdělání vyšší odborné, 5 posluchačů uvedlo odborné střední vzdělání bez maturity 

a 1 posluchač vzdělání základní. 2 posluchači nechali otázku bez odpovědi.  

Vzdělanostní struktura není příliš překvapující vzhledem k tomu, že středoškolské vzdělání je 

jednou ze základních podmínek pro vstup ke studiu na U3V UJEP i na FSV. Vysokoškolsky 

vzdělaní lidé mají obecně větší tendenci pokračovat v celoživotním vzdělání. Překvapivě, tři 

posluchačky z U3V FSV uvedly, že mají střední odborné vzdělání bez maturity. Z rozhovoru 

s koordinátorkou U3V FSV přitom jasně vyplynulo, že lidé bez středoškolského vzdělání 

nemají na kurzy na U3V nárok. Také v přihlášce, která je volně ke stažení na stránkách FSV, 

                                                 
26 Důvody jejich zájmu o studium jsou posány např. v kapitole Sociodemografická problematika stárnutí / 
Charakteristika role jedince ve třetím věku. 
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je vyžadován název absolvované střední školy. Z toho usuzuji, že pravidla v rámci výše 

ukončeného vzdělání nejsou pravděpodobně striktně dodržována nebo se posluchači 

neorientují v typech dosaženého vzdělání. Jak později doplnila koordinátorka U3V UJEP, 

seniorům, kteří mají nižší než středoškolské vzdělání s maturitou je udělena výjimka ke 

studiu.  

 

Graf č. 4: Dosažené vzdělání u posluchačů celkově 

základní

bez maturity

odborné s maturitou

všeobecné s maturitou

vyšší odborné

vysokoškolské

bez odpovědi

 
Zdroj: Autor 

 

Graf č. 5: Dosažené vzdělání u žen  

ostatní

středoškoslké

vyšší odborné

vysokoškolské

 
Zdroj: Autor 
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Ekonomický status posluchačů 
 
92% posluchačů tvoří penzisté. 2 posluchači jsou zaměstnanci, 2 pracující penzisté a 2 

posluchači penzisté a zároveň OSVČ. 1 posluchač spadá do skupiny OSVČ a 1 posluchač 

nechal otázku bez odpovědi. Tento status odpovídá původnímu záměru U3V poskytnout 

formu celoživotního vzdělání lidem, kteří jsou ve starobním důchodu. Možnost, že by 

vzdělávání na U3V jako formu pro doplnění znalostí a upevnění své pozice na trhu práce 

využívali také lidé nad 50 let v zaměstnaneckém poměru, se v těchto konkrétních případech 

ukazuje jako zcela mizivá.27 Tuto skutečnost potvrdil i kolega koordinátorky U3V FSV 

v rámci rozhovoru na U3V FSV. 

 

Graf č. 6: Ekonomický status posluchačů 

zaměstnaný

OSVČ

důchodce

zaměstaný / důchodce

OSVČ/důchodce

bez odpovědi

 
Zdroj: Autor 

 

Životní profese posluchačů 
 
Jednotlivé profese uvedené v dotazníkách byly kódovány dle kodifikace ČSÚ28. Nejčastěji 

patří posluchači do kategorie „zdravotničtí, pedagogičtí, techničtí pracovníci a pracovníci 

v příbuzných oborech“ a to v počtu 65% respondentů. Z této kategorie spadají posluchači 

především do oblasti zdravotnictví29 nebo školství. Druhou početnou skupinu (19% 

posluchačů) tvořili pracovníci v administrativě. Dohromady 5% posluchačů pracovalo v řídící 

či vědecké funkci. 4 posluchači provozovali služby v pohostinství či obchodech. Dále se tu 

                                                 
27 Tuto praxi také potvrdil kolega koordinátorky z U3V FSV UK. 
28 Jednotlivé profese, zaměstnání a platy, Český statistický úřad, 19.7.2007 
[http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/jednotlive_profese_zamestnani_platy/$File/EU07] staženo dne 6.2.2010 
29 99% žen pracovalo jako střední zdravotnický personál 
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objevili 4 posluchači, kteří výrazněji změnili v průběhu života svoji profesi (například 

z oblasti zdravotní/technické/pedagogické). 3 posluchači pak pracovali v řemeslné výrobě a 1 

posluchač při obsluze strojů a zařízení. 3 posluchači ponechali tuto otázku bez odpovědi. 

Ze stávající struktury povolání je zřejmé, že většina účastníků se duševní činnosti věnovala 

celý život. Může pro ně být přirozenější ve třetím věku nadále podporovat své duševní 

schopnosti formou vzdělávání na U3V. Velké zastoupení zdravotnických a pedagogických 

pracovníků také potvrzuje fakt, že posluchači U3V jsou zejména ženy, protože práce ve 

zdravotnictví a školství patří obecně mezi nejběžnější ženské profese v druhé polovině 20. 

století.  

 

Graf č. 7: Životní profese posluchačů 

zákonodárci,řídící 

vědečtí a odborně duševní

techničtí, zdravotničtí,
pedagogičtí 

nižší administrativní

provozní ve službách a
obchodě

kvalifikovaní v zemědělství a
lesnictví

řemeslníci, výrobci,
zpracovatelé, opraváři

pracovníci ve více oborech

bez odpovědi

 
Zdroj: Autor 

 

Rodinný status 
 
Mezi posluchači se nachází nejvíce jedinců, kteří žijí v manželství (62%). Druhé místo 

zaujímají vdovy (případně vdovci) celkem 23% respondentů. Mezi posluchači zaujímají své 

místo také rozvedení (11%), svobodní (4 posluchači), 1 posluchač žije ve svazku s družkou. 

Nebyl prokázán žádný výrazný znak, například výrazný podíl jedinců bez partnera. Rodinný 

status je dle mého názoru spíše otázkou stávající životní situace, která rozhodnutí pro studium 

na U3V příliš neovlivňuje.  
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Graf č. 8: Rodinný status 

svobodný

rozvedený

ženatý/vdaná

druh

vdovec

 
Zdroj: Autor 

 

Předchozí forma celoživotního vzdělávání 
 
82% seniorů odpovědělo, že se v průběhu života věnovalo nějaké formě celoživotního 

vzdělávání, 16% posluchačů se naopak žádné celoživotní formě vzdělávání nevěnovalo a 3 

posluchači na tuto otázku neodpověděli.  

Mezi nečastěji uváděné formy vzdělávání patří opakované studium na U3V (tedy forma 

celoživotního vzdělávání, která přišla až ve třetím věku), postgraduální studium, nejrůznější 

formy profesního vzdělávání (například v oblasti zdravotnictví, pedagogiky, ekonomiky, 

personalistiky, práva). Velmi často se objevovaly také jazykové kurzy nebo kurzy v rámci 

ovládání  PC. Kurzy relaxačního charakteru byly zaměřené na tvůrčí činnost (výtvarné kurzy) 

a vzdělávání v oblasti kultury. Za zmínku stojí například studium čínské medicíny a 

aromaterapie, psychologie, průvodcovské zkoušky či vzdělávání v oblasti sportu (posluchač 

se nevyjádřil konkrétněji).  

Lze tedy usuzovat, že lidé, kteří se určité formě vzdělávání věnovali v průběhu života, vnímají 

vzdělávání ve třetím věku jako přirozenou součást svého života a jsou si více vědomi 

pozitivního vlivu aktivní činnosti mozku na své zdraví a prodlužování života.   
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Graf č. 9: Předchozí forma celoživotního vzdělávání  

CŽV se zúčastnil

CŽV se nezúčastnil

bez odpovědi

 
Zdroj: Autor 

 

Důvody pro zahájení studia na U3V 
 
Nejčastěji volené varianty důvodů pro studium byly: získávání nových znalostí a informací, 

kterými vládne dnešní mladá generace (18%) a užitečné strávení volného času (24%). 16% 

posluchačů zvolilo kombinaci variant „získávání nových informací a znalostí, kterými vládne 

dnešní mladá generace a užitečné strávení volného času.“ 17% posluchačů uvedlo jako důvod 

pro zahájení studia „získávání nových informací, kterými vládne dnešní mladá generace, 

užitečné strávení volného času a seznámení se s novými lidmi.“ 5% posluchačů zvolilo 

kombinaci variant „získávání nových informací mladé generace a setkávání se s novými 

lidmi.“ 10% posluchačů pak variantu „užitečné trávení volného času a setkávání se s novými 

lidmi.“ 8% posluchačů zvolilo jiné kombinace variant či jiné důvody pro výběr studia. Za 

„jiné“ důvody posluchači považují například procvičování stárnoucích mozkových buněk, 

strukturování a náplň dne smysluplnou činností, prohlubování znalostí u zájmových činností 

nebo z důvodu doplnění mezer ve vzdělávání. Tři posluchači poté uvedli, že by jim studium 

na U3V mohlo přinést i snadnější přístup k nové práci nebo lepší pozici ve stávajícím 

zaměstnání.  

Tyto výsledky jednoznačně potvrzují, že seniory vede ke studiu touha po poznání (které bylo 

možná v období mladého dospělého věku nedostupné) a potřeba kvalitního trávení volného 

času a seznámení se s novými lidmi. Vzhledem k tomu, že mnoho posluchačů uvádělo jako 

důvod více variant současně, dá se říci, že obě zástupkyně U3V měly do značné míry pravdu, 

když uváděly své osobní názory a zkušenosti s motivací pro studium ve třetím věku. 
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Graf č. 10: Důvody pro zahájení studia na U3V 
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Zdroj: Autor 

 

 Pestrost výběru kurzů 
 
64% posluchačů uvedlo, že je výběr kurzů dostatečně pestrý a pro 31% dotázaných je výběr 

kurzů spíše pestrý. 5 posluchačů uvedlo, že výběr kurzů za dostačující nepovažují a 1 

posluchač na otázku neodpověděl. Jedna reakce na nedostatek ve výběru kurzů je, že U3V 

UJEP nabízí příliš mnoho kurzů s historickou tématikou. Na základě vysoké účasti na této 

přednášce je evidentní, že historická tematika vyhovuje drtivé většině posluchačů. Posluchač 

z FSV zase uvedl, že nabídka příliš neodpovídá jeho zájmům. Je pravda, že nabídka kurzů na 

FSV je poněkud skromnější než na U3V UJEP. Mnozí posluchači v rámci komentářů však 

uvádí, že nabízená témata prohlubují jejich všeobecné znalosti a úroveň přednášek hodnotí 

jako kladnou.  

Jak uvádí koordinátorka U3V UJEP ve svém rozhovoru, kurzy jsou mimo jiné nabízeny také 

dle zájmu posluchačů z předchozích kurzů, dle návrhů posluchačů a neúspěšná témata se 

do dalších vzdělávacích cyklů nezařazují. Na základě brožury ke studiu, která se mi v průběhu 

rozhovoru dostala do rukou, já sama považuji výběr kurzů za dostatečně pestrý. Přesto se však 

ozývají hlasy, že chybí například kurzy zeměpisu nebo psychologie. Někteří posluchači vítají 

v přednáškách použití příkladů nebo promítání diapozitivů. Jiní posluchači ale upozorňují, že 
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jejich představy se od faktické náplně kurzů poněkud odlišují (žádný konkrétní příklad však 

uveden nebyl). Koordinátorka U3V FSV zase podotýká, že je pro posluchače FSE omezující 

kapacita některých kurzů. 

 

Graf č. 11: Pestrost kurzů na U3V 

nabídka kurzů dostatečná

nabídka kurzů spíše
dostatečná
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bez odpovědi

 
Zdroj: Autor 

 

Obsah vlastních kurzů 
 
86% posluchačů je s obsahem vlastních kurzů velmi spokojeno a 13% posluchačů spíše 

spokojeno. 1 posluchač není s výběrem kurzů příliš spokojen, důvod však není uveden. 

Spokojenost se složením kurzů jednoznačně odráží spokojenost posluchačů s celkovou 

pestrou nabídkou kurzů na U3V.  

 

Graf č. 12: Obsah vlastních kurzů 

spokojenost s výběrem
kurzů 

spíše spokojenost s
výběrem kurzů

spíše nespokojenost s
výběrem kurzů 

 
Zdroj: Autor 
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Samostudium jako doplněk k přednáškám 
 
Na otázku, zda se posluchači věnují vedle své účasti na přednáškách samostudiu, odpovědělo 

47% ano, 34% posluchačů se samostudiu věnuje pouze občas a 5 posluchačů volný čas 

samostudiu nevěnuje vůbec. 1 posluchač nechal otázku bez odpovědi. 

Snaha studovat mimo přednáškový čas může znamenat, že posluchače vybraná témata 

opravdu zajímají a mají potřebu hlubšího poznání dané problematiky nebo se připravují na 

přednáškové diskuze.  

 

Graf č. 13: Samostudium jako doplněk k přednáškám 

samostudium se věnuji

samostudiu se nevěnuji

věnuji se někdy

bez odpovědi

 
Zdroj: Autor 

 

 Plnění domácích úkolů jako doplněk k přednáškám 
 
Jak uvedla koordinátorka U3V UJEP ve svém rozhovoru, od domácích úkolů pro posluchače 

se v rámci úspory času vyučujících, spíše ustupuje. 35% posluchačů30 tedy uvedlo, že žádné 

úkoly nedostávají (neplní). 1 posluchač ponechal otázku bez odpovědi. Nicméně 39% 

posluchačů naopak uvádí, že plní domácí úkoly vždy a 24% posluchačů plní pouze úkoly pro 

ně zajímavé. Zodpovědnost za plnění úkolů značí, že posluchači přeci jen minimum úkolů 

dostávají,  nebo mají o tuto mimořádnou studijní činnost zájem anebo plnili řádně úkoly, které 

v minulosti dostávali (v rámci U3V UJEP mluvíme zejména o seminárních pracích, které byly 

dříve studentům zadávány na konci každého kurzu). Tuto domněnku potvrzují některé 

komentáře k otázce připsané, které se objevily jak u posluchačů, kteří uvedli, že plní všechny 

úkoly, tak i u posluchačů, kteří zaškrtli, že žádné úkoly nedostávají.  

                                                 
30 Ze 42 posluchačů 8 pochází z U3V FSV, z čehož usuzuji, že situace v rámci zadávání domácích úkolů bude 
obdobná. 
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Graf č. 14: Plnění domácích úkolů jako doplněk k přednáškám 

ukoly plním všechny

úkoly plním některé

úkoly neplním žádné

žádné úkoly nedostáváme

bez odpovědi

 
Zdroj: Autor 

 

 Stav paměti v průběhu studia na U3V 
 
59% posluchačů uvedlo, že jejich paměť zůstává stejná jako v předchozích letech. 37% 

posluchačů má naopak dojem, že se jejich paměť zlepšila a u 4 posluchačů se dokonce 

výrazně zlepšila. Pouze 1 posluchač uvedl, že se kapacita paměti zhoršila. Tato čísla pozitivně 

poukazují na fakt, že i přes stárnutí mozku a paměťové kapacity dokáže studium udržet 

schopnost paměti na stejné nebo lepší úrovni. Otázkou však zůstává, do jaké míry jsou 

posluchači schopni objektivně zhodnotit skutečný stav své paměti v porovnání s předchozím 

obdobím. Na druhé straně je pravděpodobné, že se kapacita paměti po nástupu na U3V 

zlepšila, pokud při odchodu do důchodu trávili senioři určitý čas bez výraznější duševní 

činnosti, než se přihlásili ke studiu na U3V. Pro kvalitu života je však důležité, že jsou 

posluchači s kapacitou své paměti spokojeni, což je pro zdravé stárnutí jednou z klíčových 

oblastí.  
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Graf č. 15: Stav paměti v průběhu studia na U3V 

paměť se výrazně zlepšila

paměť se zlepšila

paměť zůstala stejná

paměť se zhoršila

 
Zdroj: Autor 

 

Studium jako nástroj pro dostatečné znalosti a praktické dovednosti (například v oblasti 
práce s technikou, zdravotní a sociální péče, vlastních práv a nároků, všeobecného přehledu), 
které pomáhají udržet tempo s generacemi mladšího a středního věku 
 
I na tuto otázku se objevily velmi kladné reakce – 32% posluchačů uvedlo, že studium 

k získávání nových znalostí a dovedností přispívá a 50% posluchačů odpovědělo, že získávání 

znalostí a dovedností spíše podporuje. 10% posluchačů uvedlo, že spíše nepodporuje a 2 

posluchači odpověděli zcela záporně. 6% posluchačů nechalo tuto otázku bez odpovědi. 

Je evidentní, že spokojenost posluchačů je úzce provázána s nabídkou kurzů, které pomáhají 

nejen naplňovat potřebu poznávání, posilovat kulturní vědomí, ale také snadněji pracovat se 

situacemi, které seniory potkávají v běžném životě. Příkladem jsou jazykové kurzy, kurzy 

práce na PC, práce s fotografií, kurz sebeobrany na U3V UJEP nebo filmové předpremiéry na 

U3V FSV.  
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Graf č. 16: Studium jako nástroj pro získávání znalostí a dovedností, které udržují tempo 

s mladšími generacemi. 

znalosti a dovednosti
získány

znalosti a dovednosti
spíše získány

znalosti a dovednosti
spíše nezískány

znalosti a dovednosti
nezískány

bez odpovědi

 
Zdroj: Autor 

 

 Význam studia pro současný život 
 
15% posluchačů považuje studium spíše za formu relaxace a možnost setkávání se s novými 

lidmi. 52% posluchačů za užitečný přínos v podobě získávání nových informací. 32% 

posluchačů odpovědělo, že studium přináší do jejich života vše – relaxaci, setkávání se s lidmi 

i nové informace. Pouze 1 posluchač uvedl, že studium nesplňuje jeho očekávání, avšak 

plánuje jej dokončit.  

 

Graf č. 17: Význam studia pro současný život 

relaxace/setkávání se s
lidmi

získávání nových informací

relaxace / setkávání se s
lidmi / získávání nových
informací 

neuspokojivé, plánuji jej
dokončit

 
Zdroj: Autor 
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 Podpora blízkého okolí v rozhodnutí studovat na U3V 
 
86% posluchačů jejich blízké okolí v rozhodnutí studovat ve třetím věku podporuje. Toto 

číslo považuji za velmi důležité, protože podpora rodiny a přátel je určitou formou motivace a 

věřím, že u starších lidí může zvýšit sebehodnocení. Je důležité, aby senior sám sebe 

nepovažoval a nebyl považován svým okolím za neschopného zvládat některé činnosti 

připisované zejména mladým lidem. 11% posluchačů uvedlo, že jejich okolí se ke studiu staví 

neutrálně a 1 posluchač uvedl, že okolí snaze studovat ve třetím věku nerozumí.  

2 posluchači uvedli, že někteří z jejich okolí je ve snaze studovat podporují a jiní se k této 

činnosti staví neutrálně.  1 posluchač uvedl, že blízké okolí se k jeho snaze studovat staví 

neutrálně nebo jí nerozumí. 

 

Graf č. 18: Podpora blízkého okolí v rozhodnutí studovat 

blízcí ve studiu podporují

blízcí potřebě studovat
nerozumí

blízcí se ke studiu staví
neutrálně

podporují nebo se staví
neutrálně

nerozumí nebo se staví
neutrálně

 
Zdroj: Autor 

 

Okolí posluchačů bylo rozděleno do tří generačních celků: generace posluchačů, generace ve 

věku jejich dětí a jejich vnoučat.  

 

Generace dětí 
 
Nejvíce pozitivních reakcí na studium se objevilo u generace vlastních dětí – celkem 86%. 7% 

posluchačů uvedlo, že se tato generace ke studiu staví neutrálně a 7% posluchačů neuvedlo u 

postojů této generace žádnou odpověď. 
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Graf č. 19: Podpora u generace dětí 

generace dětí mě
podporuje

generace dětí se staví
neutálně

bez odpovědi

 
Zdroj: Autor 

 
Generace vrstevníků 
 
Velmi příznivý ohlas se objevil také na straně vrstevníků – celkem 76% posluchačů 

odpovědělo, že je ve studiu podporuje i vlastní generace. 11% posluchačů oproti tomu uvedlo, 

že jejich generace se ke studiu staví neutrálně, 8% z nich uvedlo, že jejich snahu generace 

seniorů nechápe a 1 posluchač uvedl, že se jeho vrstevník (vrstevníci) snahu studovat 

nepodporuje. 5 posluchačů nechalo tuto otázku bez odpovědi. 

 

Graf č. 20: Podpora u generace vrstevníků 

moje generace mě
podporuje

moje generace mi
nerozumí

moje generace se staví
neutálně

moje generace mě
nepodporuje

bez odpovědi

 
Zdroj: Autor 
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Generace vnoučat 
 
U generace vnoučat se objevilo celkem 63% pozitivních reakcí. 2% posluchačů uvedlo, že 

generace jejich vnoučat snaze studovat nerozumí, 5% posluchačů uvedlo, že generace vnoučat 

se staví ke studiu neutrálně a u 1 posluchače generace vnoučat studium nepodporuje. 30% 

posluchačů pak nechalo tuto otázku bez odpovědi. Z písemních i osobních reakcí jsem 

pochopila, že jejich vnoučata jsou ve věku, kdy ještě nejsou příliš schopna zhodnotit význam 

vzdělávání svých prarodičů.  

 

Graf č. 21: Podpora u generace vnoučat 

generace vnoučat mě
podporuje

generace vnoučat mi
nerozumí

generace vnoučat se staví
neutálně

generace vnoučat mě
nepodporuje

bez odpovědi

 
Zdroj: Autor 

 

 Společenské styky mezi posluchači 
 
50% posluchačů uvedlo, že si mezi svými kolegy našlo jednoho či více přátel, se kterými se 

stýkají i mimo výuku. 44% posluchačů pak zhodnotilo kolegiální vztahy na dobré úrovni, 

zároveň však připustilo, že společenské styky mimo výuku neudržují. 5 posluchačů pak 

uvedlo, že nepotřebují rozšiřovat okruh přátel o kolegy z kurzů a 3 posluchači nechali tuto 

otázku bez odpovědi.  
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Graf č. 22: Společenské styky mezi posluchači 

stýkám se i mimo výuku

udržuji kontaky pouze v
rámci výuky

mimo výuku se nestýkám

bez odpovědi

 
Zdroj: Autor 

 

Také tato reakce potvrzuje názory odborníků, i obou koordinátorek o tom, že studium 

pozitivně ovlivňuje společenské styky a podporuje rozšíření užších společenských vztahů a 

může být jedním z důvodů pro zahájení studia.  

V následující otázce mnozí posluchači slova odborníků potvrzují. 54% posluchačů se 

vyjádřilo, že studium opravdu pomáhá udržovat častější společenské kontakty. 36% z nich 

pak uvedlo, že není schopno posoudit, zda studium skutečně pomáhá společenské styky 

upevnit a 8% posluchačů zaškrtlo, že studium společenské vztahy nepodporuje. 3 posluchači 

nechali otázku bez odpovědi. 

 

Graf č. 23: Vliv studia na udržení společenských kontaktů 

pomáhá udržet kontakty 

neumím posoudit

nepomáhá udržet kontakty

bez odpovědi

 
Zdroj: Autor 
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Myslím však, že situace je celkem jednoznačná. Společenské styky jsou formou setkávání, 

poznávání a potažmo trávení určitého času s jinými lidmi různorodého společenského statusu, 

postojů a názorů.  Pro dosažení příznivého vlivu nemusí společenské kontakty nutně vyústit 

v přímé přátelské vazby.  

Posluchači ve svých komentářích dodávají, že společenské kontakty se svými kolegy osvěžují 

rodinný stereotyp, mohou se pro tuto příležitost upravit, absolvují společnou cestu nebo 

cestují ve veřejných dopravních prostředcích s ostatními lidmi. Posluchači také uvádí, že 

komunikují o přestávkách nebo e-mailem, vyměňují si informace, plánují kulturní a turistické 

akce, návštěvy kaváren. Objevil se tu i posluchač, který sám síť kontaktů vytváří a plánuje pro 

ostatní kulturní akce nebo výlety.   

Hlasy, které mluví proti společenským kontaktům, poukazují například na minimální potřebu 

nové kontakty vytvářet, protože mají vlastních dost. Avšak i ti, kteří nejsou komunikativní, 

jsou součástí společenských vztahů a nějakým způsobem musí ostatní respektovat. Jedna 

posluchačka však uvedla, že komunikace se starší generací v ní vyvolává deprese a že o 

takové kontakty nemá zájem. 

 

Spokojenost v životě posluchačů U3V 
 
61% posluchačů odpovědělo, že je ve svém životě spíše spokojeno a 30% posluchačů 

dokonce velmi spokojeno. 8% posluchačů se cítí neutrálně a 2 posluchači jsou ve svém životě 

spíše nespokojeni. Otázkou může být, do jaké míry je spokojenost posluchačů ovlivněna 

studiem na U3V. Vezměme v úvahu, že studium přináší nové znalosti, což obvykle ve většině 

lidí zvyšuje sebevědomí. Lidé získávají novou životní náplň a nové kontakty. Takové aspekty 

obecně přinášejí lidem do života více spokojenosti. V případě, že samotné studium přímo 

nezvýší míru spokojenosti, s velkou pravděpodobností ji alespoň dokáže udržet v příznivé 

úrovni. Koordinátorka U3V UJEP si myslí, že lidé završující studium na U3V UJEP se cítí 

spokojenější a sebevědomější v okamžiku, kdy studium opouštějí. Také koordinátorka U3V 

FSV potvrdila, že jsou lidé na sebe hrdí poté, co dokáží studium řádně ukončit. 
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Graf č. 24: Spokojenost v životě posluchačů 

velmi spokojený

spíše spokojený

ani nespokojený, ani
spokojený

nespokojený

 
Zdroj: Autor 

 

 Vztah posluchačů k vlastnímu stáří 
 
S otázkou spokojenosti u generace třetího věku velmi úzce souvisí i skutečnost, jak dalece si 

posluchači připouštějí své stáří. Roli hrají momentální události, jako jsou nemoci, smrt 

partnera, pravidelné udržování fyzické kondice, správná životospráva. 40% posluchačů 

uvedlo, že se cítí na svůj věk. Tuto odpověď vnímám pozitivně, pokud jsou posluchači 

smířeni se svým věkem i s případnými fyziologickými omezeními a možná ne právě 

optimálním zdravotním stavem. To však nemusí znamenat, že se necítí ve svém věku 

spokojeni. Optimistické je, že 39% posluchačů se cítí po duševní i fyzické stránce mladě. Sem 

dle mého názoru patří zejména lidé, kteří po celý život udržují spíše aktivní formu života a 

věk v nich nevyvolává negativní pocity. 17% posluchačů se cítí mladě spíše po duševní 

stránce a 4 posluchači se cítí být mladými spíše po fyzické stránce. Studium U3V však lze do 

určité míry pokládat za pozitivní vliv na momentální nepříznivou situaci. 1 posluchač nechal 

tuto otázku bez odpovědi. 
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Graf č. 25: Vztah posluchačů k vlastnímu stáří 

mladý fyzicky i duševně

mladý spíše duševně

mladý spíše fyzicky

na svůj věk

bez odpovědi

 
Zdroj: Autor 

 

 Plány do budoucna u posluchačů U3V 
 
46% posluchačů vytváří plány do budoucna a 18% posluchačů plánuje do budoucna s trochu 

nižší intenzitou. 30% posluchačů pak uvedlo, že žádné plány do budoucna víceméně nemá, 1 

posluchač do budoucna neplánuje vůbec. 6% posluchačů nechalo tuto otázku bez odpovědi. 

Plány do budoucna u seniorů značí adaptaci na životní etapu, avšak ne očekávání blízkého 

konce. Plány do budoucna jsou dalším prvkem poukazujícím na životní spokojenost a 

pozitivní vztah k vlastnímu stárnutí.  

Jak se v plánech posluchačů projevuje studium na U3V? Nejčastěji se objevuje zájem  

cestovat za kulturou a přírodou po okolí, celé ČR i zahraničí, prohlubování počítačových, 

jazykových znalostí, komunikačních dovedností a dovedností v malbě, předávání získaných 

znalostí dalším generacím, hlubší studium knih a přednáškových témat. Někteří posluchači 

naopak uváděli rekreační plány do budoucna, jako je chalupaření. Jeden posluchač napsal, že 

se poznatky ze studia v praktickém životě uplatnit nedají.  
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Graf č. 26: Plány do budoucna u posluchačů U3V 

plánuji do budoucna

spíše plánuji do budoucna

spíše do budoucna
neplánuji

do budoucna neplánuji

bez odpovědi

 
Zdroj: Autor 

 

 Studium jako nástroj pro zvyšování sebevědomí posluchačů 
 
Z dotazníků bylo zjištěno, že 27% posluchačům vzdělávání zvyšuje jejich sebevědomí a 45% 

posluchačům vzdělávání zvyšuje sebevědomí v určité míře. 9% posluchačů napsalo, že 

vzdělávání sebevědomí spíše nezvyšuje, 7% posluchačů určitě sebevědomí nezvyšuje a 10% 

posluchačů neumí tuto skutečnost posoudit. 2 posluchači nechali otázku bez odpovědi. Tento 

výsledek velmi pozitivně vyjadřuje, že získávání nových znalostí a dovedností přináší  

většině lepší pocit ze sebe samého.  

 

Graf č. 27: Studium jako nástroj pro zvyšování sebevědomí posluchačů 

velmi zvýšilo sebevědomí

spíše zvýšilo sebevědomí

spíše nezvýšilo
sebevědomí

nezvýšilo sebevědomí

neumím posoudit

bez odpovědi

 
Zdroj: Autor 
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 Aktivita v životě posluchačů 
 
66% posluchačů prožívá celý svůj život spíše v aktivitě. 21% posluchačů žije aktivněji než 

dříve a 7% posluchačů naopak pasivněji než dříve. 4 posluchači neumí svůj stav posoudit a 2 

posluchači na otázku neodpověděli.  

Většina lidí se považuje za aktivní v průběhu celého života. V podstatě není měřítko, které 

dokáže určit, co aktivita je a co již není a je jisté, že každý posluchač si pod pojmem aktivita 

v životě představuje něco jiného. Za důležité však považuji, že jsou posluchači se způsobem 

života v tomto směru spokojeni a že se nevzdají aktivity ani ve třetím věku. Do určité míry je 

neradostné, když lidé začnou žít aktivněji až v období třetího věku, může to být však dáno 

tím, že ve třetím věku je na aktivity více času.  

 

Graf č. 28: Aktivita v životě posluchačů 

aktivněji než dříve 

pasivněji než dříve

celý život aktivně

neumím posoudit

bez odpovědi

 
Zdroj: Autor 

 

 Vliv studia na kvalitu života posluchačů 
 
60% posluchačů uvedlo, že se vzdělávání projevilo na kvalitě jejich života spíše pozitivně. 

30% posluchačů považuje studium za jednoznačný nástroj pro zvýšení kvality života. 6% 

posluchačů se studium na kvalitě života nijak neprojevilo a 2 posluchači došli spíše 

k negativnímu důsledku na kvalitu života. 2 posluchači na otázku neodpověděli.  

V otázce jsou vypsány nejdůležitější kritéria platná pro kvalitu života tak, jak je stanovili 

odborníci. Myslím, že počet pozitivních odpovědí kopíruje kladné reakce u předchozích pěti 

otázek. Zhodnocení kvality života je v podstatě shrnutí předchozích pěti otázek (ne-li celého 
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dotazníku). Na závět lze tedy usoudit, že kvalitu života studium velmi pravděpodobně 

pozitivně ovlivňuje, protože do života vnáší několik základných kladných faktorů potřebných 

pro zdravý vývoj jednice nejen ve třetím věku.  

 

Graf č. 29: Vliv studia na kvalitu života posluchačů 

velmi zvýšilo kvalitu života

spíše zvýšilo kvalitu života

neprojevilo se 

spíše nezvýšilo kvalitu
života

bez odpovědi

 
Zdroj: Autor 

 

 Závěrečné komentáře posluchačů 
 
V závěru je vhodné uvést některé komentáře posluchačů, které nespadají do žádné z otázek a 

přesto vypovídají o jejich vztahu ke studiu.  

„U3V patří do mého života a každá přednáška přináší nový poznatek.“ 

Několikrát se tu objevilo poděkování za možnost studovat a za respekt ke stáří: „jsme starší, 

nejsme však hloupější“. 

„Bojuji s postižením, přesto je mi studium umožněno a studovat mě baví.“ 

„U3V je to nejlepší, co mě v důchodu potkalo.“ 

„Obohacení života a zkvalitnění komunikace s prostředím.“ 

„Díky autorce za zájem o téma senioři a kvalita jejich života.“ 

„U3V se stává životní náplní poté, co dospěla vnoučata.“ 

„Studium je radost a není třeba se srovnávat s mladou generací.“ 

„Současné studium provází horší organizovanost a byrokracie.“ 

 

Některé odpovědi posluchačů na otázky (spokojenost, sebevědomí, spokojenost s vlastním 

fyzickým a psychickým stavem) jsou spíše osobními názory. Možná, že někteří si takový stav 

více přejí, než ho skutečně prožívají. Pravdivost tvrzení však nelze z dotazníků zhodnotit a 
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proto je nutné vycházet pouze z poskytnutých informací a věřit, že se posluchači skutečně cítí 

tak, jak ve svých odpovědích uvádí.  
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12  Závěrečná shrnutí  
 
 

V závěrečném shrnutí lze nalézt odpovědi na všechny výzkumné otázky, které se objevily 

v úvodu práce. Odpovědi na otázky tvoří zároveň komplexní shrnutí diplomové práce. 

Otázky, které nejsou v současné době uspokojivě dořešeny, jsou doplněny o návrhy na 

zlepšení. 

 

Výzkumná otázka č. 1: Jak pomáhá studium zvyšovat kvalitu života s ohledem na získávání 

nových poznatků a kompetencí, podporu společenských kontaktů a životní náplň posluchačů?  

 

Vzdělání posiluje přísunem nových informací rozvoj osobnosti seniora. Senioři se vzdělávají 

obvykle v oboru své profese nebo v oblastech, které jsou předmětem zájmu či volnočasových 

aktivit.  

Vzdělávání přispívá k realizaci dřívějších přání a to zejména u seniorů, kteří neměli 

z politických či rodinných důvodů možnost vysokou školu v mládí vystudovat.   

Vzdělávání povzbuzuje sebevědomí seniorů. Senioři sami zjišťují, že i ve stáří lze přijímat a 

zapamatovat si větší objem informací a naučit se dovednostem, které jim mohly být vzdáleny, 

protože dosud nebyla příležitost se takové dovednosti naučit. Příkladem může být posílení 

technologické adaptability a schopnosti manipulovat s novodobou technikou, např. v rámci 

kurzů práce s výpočetní technikou nebo fotografií.  

Vzdělávání může pomoci přiblížit svět mladé generace, udržuje orientaci v dnešním světě, 

vysvětluje některé proměny moderní společnosti31 , posiluje přijímání rozdílností kultur a 

národností.  

Dává možnost udržovat či zlepšovat sociální kontakty tím, že se lidé vzájemně setkávají na 

jednom místě, v rámci stejných povinností a jsou nuceni spolu v rámci realizace společných 

aktivit komunikovat. Postupně se tak mezi posluchači vytvářejí vazby od konzervačních až po 

přátelské, které se projevují neformální komunikací v průběhu kurzů přes návštěvu kaváren až 

po společné výlety. Studium pomáhá užitečně a příjemně strávit volný čas, zachovávat určitý 

denní nebo týdenní režim, který v sobě zahrnuje nejen samostudium a přípravu na přednášky, 

ale také nutnost upravit se, cestovat, dodržovat časové limity. Vzdělávání může nahradit 

prázdné místo, které zůstalo odchodem dětí z domova nebo ztrátou partnera.  

                                                 
31 Neznamená to však, že by senioři nutně museli životní styl mladších generací přebírat. Důležité je, aby 
docházelo k vzájemnému porozumění a respektu mezi generacemi a aby příležitosti, které moderní společnost 
nabízí, nebyly seniorům uzavřeny.  
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Z empirického výzkumu 90% posluchačů jednoznačně potvrdilo, že vzdělávání na U3V 

zvyšuje jejich kvalitu života. Stejné procento posluchačů uvádí, že se cítí ve svém životě 

spokojeně. Více jak 60% posluchačů vytváří plány do budoucna a 39% posluchačů se cítí po 

fyzické a duševní stránce mladší. To je známka pozitivního přístupu k současnému i 

budoucímu životu v seniu a zvyšuje tak kvalitu života.  

 

Výzkumná otázka č. 2: Dokáže studium na U3V uspokojit nároky vysokoškolsky vzdělaných 

posluchačů? 

 

U3V UJEP nabízí spektrum kurzů v široké oblasti, vzhledem k tomu, že U3V je provozována 

pod hlavičkou univerzity, která se skládá z několika oborových fakult. FSV nabízí kurzy 

pouze v rámci oborového zaměření Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Empirický 

výzkum ukázal, že 95 % posluchačů je spokojeno s nabídkou kurzů i vlastním výběrem. 

Přičemž 1/3 je tvořena VŠ vzdělanými posluchači. Posluchači si mohou zvolit libovolnou 

skladbu kurzů v libovolném počtu. Většina posluchačů si vybírá takové kurzy, které 

odpovídají jejich zájmům, případně profesnímu zaměření. Z empirického výzkumu také 

vyplývá, že 64% respondentů tvoří posluchači se středoškolským nebo vyšším odborným 

vzděláním a 6 posluchačů nedosáhlo na středoškolské vzdělání s maturitou. Z toho lze 

usoudit, že nabídka vzdělávání na U3V dokáže uspokojit svojí formou široké spektrum 

posluchačů, kde si každý může vybrat obor, který ho nejen zajímá, ale který bude také 

schopen zvládnout a troufám si říci, že každý kurz je uspořádána právě tak, aby uspokojil 

nároky vysokoškolsky vzdělaných seniorů a zároveň byl zvládnutelný i pro seniory s nižším 

vzděláním než je vysokoškolské či středoškolské. Senioři mají totiž své znalosti a orientaci 

v současném světě posílenou o velkou životní zkušenost. 

 

Návrh na zlepšení 

Pro náročnější posluchače by mohlo být zajímavé zapojení se do mezinárodních projektů, 

pokud alespoň částečně vládnou cizím jazykem nebo se mu na U3V učí. Bohužel, ani jedna ze 

dvou U3V, které byly dotazovány, takovou možnost seniorům nenabízí. Přitom si myslím, že 

takováto zkušenost a komunikace se zahraničními kolegy může být pro seniory velmi 

zajímavým přínosem a schopnost takovou komunikaci zvládat kladným prvkem pro posílení 

sebevědomí. 
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Výzkumná otázka č. 3: Jakým způsobem může studium na U3V pomoci posílit zdravý životní 

styl u generace třetího věku? 

 

Prevence v oblasti zdraví a nutnosti sociální péče je známkou schopnosti předvídat zdravotní 

a sociální problémy populace, analyzovat možnosti prevence i plánovat způsoby prevence. 

V podstatě jde o způsob hospodaření s omezenými zdroji, které jsou na sociální a zdravotní 

služby vynakládány. Studie v Austrálii ukázaly, že vzdělávání může být jedním 

z preventivních opatření, jak zmírnit negativní sociální a zdravotní dopady u seniorů a tím i 

jejich marginalizaci na okraj společnosti.  

Vzdělávací instituce pro seniory se mohou ve svých nabídkách orientovat na (Bočková, 

2000): 

Medicínsko-gerontologickou oblast, která je zaměřena na správnou životosprávu, či prevenci 

nemocí. U3V UJEP má kurz v nabídce jeden kurz a to s názvem Zdravá výživa.  

Občansko-sociální oblast, která pomáhá seniorům porozumět současným sociálním změnám, 

orientovat se ve vlastních právech a povinnostech, ujasnit význam zachování autonomie a 

samostatnosti. U3V UJEP má ve své nabídce například kurz Psychologie, Mezilidské 

komunikace nebo Sebeobrany. 

U3V FSV UK je tematicky zaměřená a žádné podobné kurzy ve své nabídce nemá. 

Oblast „přípravy na stáří“ je určena mladším seniorům a připravuje je na odchod do 

důchodu. Kurz s podobnou tematikou jsem ani na jedné U3V nenašla. 

Participativní způsob výuky může napomoci informovat své vyučující či spolu-posluchače 

mimo jiné i o postojích, názorech či problémech, které se u generace třetího věku objevují, 

což může být prostředek, jak případné problémy začít řešit.  

 

Návrh na zlepšení 

Celkově však kurzů se zdravotně sociální tematikou není v nabídce mnoho. Mohly by se však 

do jednotlivých semestrů zařazovat jako jednorázové přednášky odborníků a měly by být 

dostatečně a včas propagovány například rozdáním letáčků před výukou na lavice, vyvěšením 

na nástěnku či upozorněním jinými vyučujícími při výuce.  
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Výzkumná otázka č. 4: Jak zapojit do vzdělávání širší spektrum jedinců z různých sociálních 

skupin generace třetího věku a zároveň motivovat k budoucímu vzdělávání ve třetím věku 

mladší generace? 

 

Další formy institucionalizovaného vzdělávání  pro seniory 

Celoživotní vzdělávání v rámci veřejných institucí (jako je právě U3V) nebude nikdy schopno 

nabídnout tak široké spektrum vzdělávacích aktivit jako celoživotní vzdělávání komerční, 

které je určeno spíše pro posilování odbornosti střední a mladší generace. Na druhou stranu 

může být pro seniory toto vzdělávání zajímavé z hlediska finančního, kdy zaplatí jen zlomek 

toho, co by platili v soukromém sektoru. Široká nabídka kurzů „pod jednou střechou“ zajistí, 

že se senioři mohou vzdělávat více oborech a nebudou nuceni měnit prostředí. Je známo, že 

senioři velké či časté změny nesnáší vždy dobře. Vzhledem k tomu, že veřejné instituce jsou 

dnes vzájemně propojeny, nemusí být seniorům nabízeno v rámci veřejného vzdělávání jen 

vzdělávání na U3V, které mají omezené výukové kapacity a prostředky. Studovat U3V si 

mohou dovolit jen lidé, kteří bydlí v univerzitních městech nebo v jejich blízkém okolí.  

 

Částečným řešením by bylo, zajišťovat vzdělávání pomocí detašovaných pracovišť U3V (jaké 

má U3V FSV UK), Zapojit se však mohou také občanské organizace ve spolupráci s obecními 

úřady (například prostřednictvím učeben na místních základních či středních školách, které 

jsou od určitých hodin nevyužity. Inspirace ve způsobu vzdělávání by mohla být čerpána 

právě na U3V. Samozřejmě, že se zde mohou objevit problémy v podobě nedostatku financí 

na pronájem výukových prostor, potažmo zařízení, nedostatku zájmu ze strany místních 

seniorů či nedostatku vyučujících.  

 

Způsob, jak umožnit vzdělávání širšímu spektru populace třetího věku, by mohlo být zmírnění 

podmínek pro přijetí posluchačů, kteří mají vzdělání nižší než středoškolské s maturitou. 

Statistiky značí, že výše ukončeného vzdělání dnešních seniorů je relativně nízká vzhledem 

k podmínkám a možnostem ke studiu, které byly dané politickými událostmi v době, kdy byli 

tito lidé mladí a připravovali se na profesní dráhu. Jsem přesvědčena, že vysoká škola, jakožto 

veřejná vzdělávací instituce, by neměla možnost vzdělávat se takto podmiňovat. Výstupy 

z kurzů u seniorů nejsou nijak hodnoceny a ukončení U3V v podobě získání osvědčení o 

absolvování studia nepřináší seniorům žádný ekonomický prospěch či vyšší společenský 

status tak, jak běžné studium na vysoké škole denním či kombinovaným studentům přináší. A 
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jak bylo již v kapitole zmíněno, kurzy jsou schopni zvládnout i senioři, kteří nemají ukončeno 

ani středoškolské vzdělání. 

 

Možnosti uplatnění seniorů na pracovním trhu 

Jedním z motivujících prvků, jak zařadit vzdělávání do popředí zájmů společnosti i 

samotných seniorů může být šance zůstat nebo se zpětně zařadit na pracovní trh, pokud by 

vzdělávání bylo za tímto účelem nastaveno. Z hlediska stárnutí populace, prodlužování střední 

délky života, plánované důchodové reformy se integrace seniorů zpět na pracovní trh jeví jako 

nezbytná.  

Z rozhovoru s představitelkou U3V UJEP vyplývá, že již dnes jsou mezi posluchači z části 

pracující důchodci. Vzdělávání seniorů by však v případě směřování na pracovní trh muselo 

získat na odbornosti. Otázkou je, zda by o odborné vzdělávání byl mezi seniory zájem, 

vzhledem k tomu, že v současné době senioři upřednostňují vzdělávání, doplňující spíše 

vědomosti a dovednosti v zájmových oblastech. Zájmovým oblastem seniorů je totiž skladba 

kurzů přizpůsobována. Je třeba vzít v úvahu, že vzdělávání ve veřejných institucích bude pro 

seniory z ekonomického hlediska přijatelnější než vzdělávání nabízené soukromým sektorem. 

Nicméně je otázkou, zda profesní vzdělávání by mělo být zajištěno právě U3V, protože samy 

univerzity nejsou schopny pokrýt široké spektrum oborů, ve kterých by senioři mohli 

participovat na pracovním trhu.   

Variantou by mohlo být dodatečné vzdělávání, zajištěné například středními školami nebo 

odbornými učilišti. 

 

Zvýšení účasti mužů na vzdělávání ve třetím věku 

Z empirického výzkumu i všeobecných zjištění odborníků vyplývá, že mezi posluchači je 80-

90% žen. Ženy lépe přijímají stáří a častěji se zapojují do aktivit, které jsou v rámci třetího 

věku nabízeny, protože většina z nich neměla v době mládí a středního věku možnost se 

profesně výrazněji realizovat a byly více zvyklé pečovat o domácnost a rodinu, zatímco muži 

odchodem do důchodu ztrácejí často největší životní náplň, kterou byla jejich práce, a spíše 

podléhají pohodlnému způsobu života. Jak tedy zapojit muže do vzdělávání? Řešením by 

mohlo být posílení skladby kurzů, které budou pro muže atraktivní (například o technické 

obory). Nicméně, technické obory mohou být vyučovány skutečně jen na fakultách, které jsou 

takto tematicky zaměřené. Ostatní fakulty pro takovou výuku obvykle nemají ani zařízení ani 

kvalifikovaný personál. Demotivujícím faktorem mohou být právě ženy, které tvoří mezi 

posluchači většinu a muže společnost žen v takové míře může odrazovat. Způsobem, jak 
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takovou situaci zlepšit, může být např. online studium. Obecně by mohla pomoci propagační 

kampaň cíleně zaměřená na muže, které by předcházelo výraznější výzkumné šetření 

zjišťující, co je příčinou jejich nízkého zájmu o studium a co by mohlo být oním impulzem 

pro zahájení studia.  

 

Zvýšení účasti na vzdělání pomocí On-line studia 

Nadějí na zvýšení zájmu o studium může být postupné spuštění on-line studia na U3V může 

být nadějí i pro generace středního věku, které do důchodu postupně přicházejí a jejich 

zkušenosti s PC manipulací mohou být bohatší. On-line studium s sebou nese sice jistá 

omezení, například v rámci sociálních kontaktů, na druhé straně může být dostupné pro širší 

spektrum populace, která nebude vázána jen geografickou dostupností U3V. On-line studium 

může být jednou z cest, kterou se vzdělávání na U3V bude ubírat zejména v budoucnosti, kdy 

do třetího věku budou přicházet generace, které mají k manipulaci s PC a internetem daleko 

vřelejší vztah a pro které nebude jakákoliv forma on-line aktivit zdaleka tak neosobní, protože 

si tento způsob komunikace a získávání informací do období třetího věku ponesou z dřívějších 

dob. 

 

Motivace mladších generací a starších seniorů ke vzdělávání ve třetím věku 

Upozornění na potřebu vzdělávat se ve třetím věku může kladně posílit i přístup mladších 

generací k samotnému stáří jako ke spokojenému životnímu období, tím, že jednak motivují 

své rodiče či prarodiče ke vzdělávání a pak také tím, že sami budou motivováni takové 

vzdělávání absolvovat. Jak bylo z empirického výzkumu zjištěno, 86% respondentů získává 

podporu ke vzdělávání u svého okolí a to nejen u svých součastníků, ale i generací středního a 

mladšího věku. Některé U3V nabízí společné kurzy pro studenty a posluchače univerzity. 

Právě od těchto kurzů se očekává poznávání obou generací, které může napomoci 

vzájemnému respektu. 

Na základě zjištění odborníků empirického výzkumu tvoří převážnou část mezi posluchači 

U3V věková skupina v rozmezí 60-70 let (Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že 

tuto věkovou skupinu tvoří celkem 70% posluchačů). Na vzdělávání však není nikdy pozdě a 

velký význam by mělo zapojení i starších věkových kategorií, kteří jsou negativními 

zdravotními i sociálními vlivy postiženy více než mladší generace. Pro starší věkové skupiny 

však může být vzdělávání méně dostupné ze zdravotních důvodů či geografického omezení. 

Motivace ke vzdělávání u těchto generací zřejmě půjde snadněji na lokální úrovni 
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prostřednictvím sociální instituce, která nabízí širší spektrum služeb pro seniory a kde se tyto 

skupiny scházejí.  

 

Obecné doporučení 

Obecně by se dala v rámci motivace ke vzdělávání využít i mediální kampaň v novinách a 

časopisech, rozhlase nebo televizi, což jsou média mezi seniory oblíbená, nebo vývěskami u 

lékařů či v knihovnách, což jsou místa seniory běžně navštěvovaná. Taková mediální kampaň 

by mohla spíše zaštítěna Ministerstvem školství nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí 

než jednotlivými univerzitami.  
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Příloha číslo 1 

 
Tabulka č. 1: Počty osob ve věku 60 a více let v ČR, 1950 – 2030 (zaokrouhleno na sta) 
 

 

Rok Populace Muži Ženy Muži 60+ Ženy 60+ Nezjišt
ěno 

Celkem 60+ 

1950   8 896 100 4 325 700 4 570 500 479 300    627 000 6 500 1 112 800 
2005 10 246 700 4 990 300 4 256 500 857 100 1 219 700 x 2 076 800 
2030   9 691 200 4 270 400 4 970 800 1 305 500 1 657 000 x 2 962 500 

7. Kozáková, Zdeňka, Müller, Oldřich: Aktivizační přístupy k osobám seniorského věku, 1. vyd. Olomouc : 
Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, str. 20, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta . ISBN 
80-244-1552-6 (brož.) 
 
 
Tabulka č. 2: Podíly osob v procentech věku 60 a více let v ČR, 1950 – 2030  
 
Rok Populace 60+ (z mužů) 60+ (z žen) Celkem 60 + 

1950 8 869 100 11,1 13,7 12,5 
2005 10 246 700 17,2 23,2 20,3 
2030 9  691 200 27,7 33,3 30,6 

 
7. Kozáková, Zdeňka, Müller, Oldřich: Aktivizační přístupy k osobám seniorského věku, 1. vyd. Olomouc : 
Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, str. 20, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta . ISBN 
80-244-1552-6 (brož.) 
 
 
 



 
Příloha číslo 2 

 
 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva hlavního města Prahy:  
 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle věku a nejvyššího ukončeného vzdělání  
 (SLDB 2001) 1 

 

Český statistický úřad, Struktura obyvatel, Sčítání lidu, domů a bytů 2001 - hl.m. Praha (aktuální vydání), Obyvatelstvo: Obyvatelstvo ve 
věku 15 a více let podle vzdělání a věku (SLDB 2001) 
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/o/13-1132-06-za_rok_2005-2_1__struktura_obyvatel [dne 21.10.09] 

 
 
 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva Severočeského kraje 
 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle věku a nejvyššího ukončeného vzdělání  (SLDB 2001)  
 
 

z toho ve věkové skupině 

  

Obyvatelstvo
ve věku 15
a více let 
celkem 

15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 a více 

Celkem 681 355 124 768 128 378 107 479 134 259 86 377 99 905

  z toho se vzděláním (v %):               

     základním vč.neukončeného 27,3 43,0 11,6 15,0 22,2 29,0 46,7

     učňovským a stř.bez maturity 39,3 25,5 43,7 44,8 45,8 41,2 34,3

     středním s maturitou vč.vyššího 25,2 27,2 33,9 28,8 23,6 21,9 12,5

     vysokoškolským 5,4 1,4 7,4 8,2 6,0 5,8 3,4
 
Český statistický úřad, Struktura obyvatel, SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2001, vzdělanostní struktura obyvatelstva: Obyvatelstvo ve 
věku 15 a více let podle vzdělání a věku (SLDB 2001) http://www.czso.cz/kraje/ul/publikace/sldb/4227/data/cz/3.htm#38 [dne 6.11.09] 

                                                 
1 Sčítání lidu domů a bytů, rok 2001 

http://www.czso.cz/kraje/ul/publikace/sldb/4227/data/cz/3.htm#38
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Příloha číslo 5 

     
 

Pomocný dotazník pro rozhovor s pracovníkem U3V 
(Orientační otázky) 

 
.   
 

Objektivní hodnocení 

 

1) Jak dlouho U3V na UJEP /FSE UK funguje 

2) Kolik posluchačů se v jednom semestru sejde?  

3) Narůstá počet posluchačů / zájemců od založení U3V?  

4) O jaké kurzy je mezi posluchači největší zájem?  

5) Jaký je v nabídce poměr kurzů  spíše relaxačního charakteru a jaké jsou spíše do praktického 

života.  

6) V jaké věkové kategorii se posluchači nejčastěji objevují?  

7) Narůstá počet posluchačů ve vyšších věkových kategoriích? 

8) Jaké pohlaví je mezi posluchači zastoupeno častěji?  

9) Jaké nejvyšší dosažené vzdělání se nejčastěji u posluchačů objevuje?  

10) Jaký je podíl zaměstnaných / nezaměstnaných posluchačů a posluchačů v důchodu?  

11) Jaké profese jsou mezi posluchači zastoupeny nejčastěji?  

12) Zapojují se posluchači se do mezinárodních projektů?  

13) Je posluchačům zajištěna možnost využití PC a připojení na internet v prostorách univerzity?  

 

Subjektivní hodnocení 

 

14) Co dle Vašeho názoru obecně vede posluchače ke studiu na U3V?  

15) Dostáváte reakce na to, že je studium pro některé zájemce na U3V nedostupné?  

16) Jsou dle Vašeho názoru / Vašich informací posluchači při přednáškách aktivní úměrně 

požadavkům? S ohlednutím na posledních 20 let, klesá nebo roste jejich aktivita?  

17) Máte zpětnou vazbu na obecnou spokojenost posluchačů s formou výuky obecně studenti 

spokojeni s formou výuky?  

18) Jsou obecně vyučující spokojeni s aktivitou posluchačů?  

19) Vystupují dle Vašeho názoru po ukončení ze studia lidé sebevědomější a spokojenější?  

20) Je Vám známo, zda posluchači podnikají společné mimoškolní aktivity?  

21) Je na vaší univerzitě problém s prostorem pro výuku a s nedostatkem vyučujících?  

  8.11.2009 



Lenka Neubauerová  dotazník pro pracovníka U3V 

  8.11.2009 

22) Jak jsou rozděleny náklady na provoz U3V (aktéři, kteří se na financování podílí)?  

23) Je v České republice snaha podporovat U3V jako potenciální motivaci posluchačů k udržení 

svého zaměstnání s ohledem na očekávané problémy v rámci stárnoucí populace.   

24) Existuje ze strany U3V snaha podpořit vzdělávání on-line nebo rozšířit vzdělávací centra i 

mimo krajská města (sídla mateřských univerzit) tak, aby byla dostupná větší škále seniorů.  



Lenka Neubauerová  Dotazník pro posluchače U3V 

 
Příloha číslo 6 

 
Vážená paní, vážený pane, 
 
 Jmenuji se Lenka Neubauerová a jsem studentkou druhého ročníku magisterského studia 
na Fakultě sociálních věd University Karlovy, obor Sociální a veřejná politika. Tímto bych Vás 
ráda požádala o vyplnění níže uvedeného dotazníku, jehož výsledky budou použity pouze ke 
zpracování diplomové práce na téma: „Univerzita třetího věku jako nástroj pro zvyšování 
kvality života seniorů“. Dotazník je samozřejmě anonymní a jeho vyplnění zabere max. deset 
minut. Odpovědi, prosím, zaškrtněte do Vámi zvoleného okénka, popř. doplňte. Za vyplnění 
dotazníku předem děkuji.   
                         
  
                                                                                                         Lenka Neubauerová 
 
     

 
ÚVODNÍ INFORMACE 

 
1) Věk 

 
…………………………. 
 

2) Pohlaví 
 

  Muž                    
  Žena 

 
3) Nejvýše dosažené vzdělání 

 
  Základní                    
  Odborné střední bez maturity 
  Odborné střední s maturitou 
  Všeobecné střední s maturitou 
  Vyšší odborné  
  Vysokoškolské 

 
 

4) Ekonomický status 
 

       Zaměstnaný/á 
 OSVČ 
 Nezaměstnaný/á 
 Důchodce 

 
5) Prosím napište název vaší současné / bývalé profese (je možné uvést i více profesí, 

pokud jste jimi ve svém pracovním životě prošli). 
 
..….……………………………………………………….. 

 - 1 - 8.11.2009 
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……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

 - 2 - 8.11.2009 
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6) Rodinný status 

 
  Svobodný / Svobodná    
  Rozvedený / Rozvedená   
  Ženatý / Vdaná  
  Druh / Družka 
  Vdovec / Vdova 

 
 

DOTAZNÍK  
 
 

7) Věnoval/a jste se v minulosti formálnímu či neformálnímu celoživotního vzdělání ? (lze 
uvést získávání nových poznatků v jakékoliv oblasti a jakoukoliv formou )  

 
  Ano 

Prosím uveďte v jaké oblasti jste se vzdělával/a a jakou formou 
………………………………………………………………………………………………….           

  Ne 
 
8) Co Vás vedlo k rozhodnutí studovat univerzitu třetího věku? (lze zvolit více možností) 

 
  Získání nových znalostí a informací, které má dnešní mladá generace                  
  Získání nových znalostí a informací, které mi pomohou získat nové zaměstnání 
  Užitečné strávení volného času 
  Seznámení se s novými lidmi 
  Jiné…………………………………………………………………………………………. 

 
9) Byla pro Vás možnost vzdělávat se na U3V snadno dostupná? 
 

 Ano 
 Spíše ano 
 Spíše ne (prosím uveďte příčinu zhoršené dostupnosti vzdělávání) 
 Ne (prosím uveďte příčinu zhoršené dostupnosti vzdělávání) 

 
10) Je pro Vás výběr nabízených kurzů dostatečně pestrý?   
 

 Ano 
 Spíše ano 
 Spíše ne 
 Ne  

Uveďte prosím proč. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 - 3 - 8.11.2009 
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11) Považujete obsah Vámi vybraných kurzů za zajímavý?   
 

 Ano 
 Spíše ano 
 Spíše ne 
 Ne  

      Uveďte prosím proč. 
       ………………………………………………………………………………………………… 
       ………………………………………………………………………………………………… 

 
12) Věnujete se kromě řádné výuky také samostudiu? 

 
 Ano  
 Ne  
 Někdy  

 
13) Plníte v rámci jednotlivých kurzů dobrovolné úkoly zadané přenášejícími? 

 
 Plním všechny úkoly 
 Plním pouze úkoly, které mě zaujmou  
 Neplním úkoly žádné 
 Žádné úkoly nedostáváme 

 
14) Jak byste ohodnotila vliv studia na stav Vaší paměti?  

 
 Výrazně se zlepšila  
 Zlepšila se 
 Zůstala stejná  
 Zhoršila se 
 Výrazně se zhoršila 

Pokud se Vaše paměť zhoršila, co považujete za příčinu zhoršení? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

15) Cítíte, že studium Vám poskytuje dostatečné znalosti a praktické dovednosti 
(například v oblasti práce s technikou, zdravotní a sociální péče, vlastních práv a 
nároků, obecného přehledu, atd.), které pomáhají udržet tempo s generacemi středního 
a mladšího věku?  

  
 Ano 
 Spíše ano  
 Spíše ne 
 Ne 

 - 4 - 8.11.2009 
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16) Jaký význam má studium na U3V pro Váš současný život? 

 
  Studium považuji za formu relaxace a možnosti setkávat se s lidmi 
  Studium považuji za přínosné pro získání nových znalostí 
  Studium mi nepřináší uspokojení, ale plánuji jej dokončit                   
  Studium byla chybná volba, plánuji jej přerušit 

 
 

17) Jak Vaši blízcí hodnotí Vaše rozhodnutí studovat? 
 

 Blízcí mě ve studiu podporují  
 Mé snaze studovat nerozumí 
 Blízcí se k mému studiu staví neutrálně 
 Blízcí mě ve studiu nepodporují 

Prosím vysvětlete, v čem spočívá neporozumění / negativní postoj k Vašemu studiu 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

18)  Jak Vaše rozhodnutí studovat hodnotí různé generace ve Vaší rodině a okolí? 
 
 Moje generace Generace mých dětí Generace mých 

vnoučat 
Studium podporují 
 

   

Mé snaze studovat 
nerozumí 

   

K mému studiu se 
staví neutrálně 

   

Mé studium 
nepodporují 

   

 
 

19) Stýkáte se s někým z kolegů ze studijních kurzů i mimo výuku?  
 

  Ano, našel / našla jsem zde nového přítele / přítelkyni / přátele a stýkáme se mimo výuku          
  Udržuji vztahy jen na kolegiální úrovni a mimo výuku se nestýkáme            
  Ne, nepotřebuji rozšiřovat okruh svých známých a mimo výuku se s nikým nestýkám   

 
20) Máte pocit, že Vám U3V pomáhá udržovat častější společenské kontakty 
 

  Ano 
Prosím vysvětlete jak ………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 

  Neumím posoudit    
  Ne 

Prosím vysvětlete proč ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 

 - 5 - 8.11.2009 
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21) Cítíte se ve svém životě spokojený/á? 

 
  Velmi spokojený/ á                    
  Spíše spokojený 
  Ani spokojený, ani nespokojený  
  Spíše nespokojený  
  Velmi nespokojený 

 
22) Cítíte, že na Vás doléhá stáří? 

 
  Cítím se mladý po fyzické i duševní stránce                  
  Cítím se mladý spíše po duševní stránce 
  Cítím se mladý spíše po fyzické stránce                   
  Po fyzické i duševní stránce  se cítím na svůj věk   
  Cítím se hůře, než by odpovídalo mému věku                          

 
 

23) Máte plány do budoucna?  
 

  Ano 
Jak budou ve Vašich plánech figurovat zkušenosti a poznatky získané studiem U3V 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

  Spíše ano 
Jak budou ve Vašich plánech figurovat zkušenosti a poznatky získané studiem U3V 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

  Spíše ne 
  Ne 

 
 
24) Zvýšil Vám fakt, že jste posluchačem U3V, sebevědomí? 

 
  Ano 
  Spíše ano 
  Spíše ne 
  Ne                     
  Neumím posoudit 

 - 6 - 8.11.2009 
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 - 7 - 8.11.2009 

 
 

25) Jak posuzujete Váš současný život v porovnání se životem ve středním věku z hlediska 
aktivity? 

  
 Současnosti žiji aktivněji než dříve 
 Současnosti žiji pasivněji než dříve 
 Celý život žiji spíše aktivně 
 Celý život provází pasivita 
  Neumím posoudit  

 
 
Obecně za pojem kvalita života lze považovat možnost uspokojovat různorodé potřeby. Pro 
kvalitní žití ve stáří je určujícím faktorem zdraví, kvalita bydlení, finanční situace, 
vzdělanostní úroveň, možnost komunikace s lidmi, atd.  
 

26) Jak se podle Vašeho názoru projevilo studium na kvalitě Vašeho života? 
 

  Velmi  pozitivně 
  Spíše pozitivně 
  Neprojevilo se 
  Spíše negativně 
  Negativně 
  Neumím posoudit 

 
27) Prosím o případná další sdělení k tématu výzkumu 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
Na závěr bych Vám chtěla poděkovat za Váš čas, který jste mi věnovali vyplněním tohoto 
dotazníku. Věřím, že informace, které jste poskytli vyplněním dotazníku mi pomohou při 
zpracování  mé diplomové práce 
 

 
 



zpracování dotazníků posluchačů U3V

otazka 3 základní bez maturityodborné s mvšeobecné vyšší odbor vysokoškolsbez odpovědi

1 1% 4% 37% 21% 6% 29% 2%
5 4%

47 38%
26 21%
8 6%

36 29%
2 2%

125 100%

otazka 4 zaměstnanýOSVČ důchodce zaměstaný OSVČ/důchbez odpovědi

2 2% 1% 92% 2% 2% 1%
1 1%

117 94%
2 2%
2 2%
1 1%

125 100%

ženy vzdělání ostatní středoškosl vyšší odbor vysokoškolské

5 4% 60% 7% 29%
68 60%
8 7%

33 29%
0%
0%
0%

114 100%

základní

bez maturity

odborné s maturitou

všeobecné s maturitou

vyšší odborné

vysokoškolské

bez odpovědi

zaměstnaný

OSVČ

důchodce

zaměstaný / důchodce

OSVČ/důchodce

bez odpovědi

ostatní

středoškoslké

vyšší odborné

vysokoškolské
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zpracování dotazníků posluchačů U3V

otázka možnost A možnost B možnost C možnost D možnost E možnost F možnost G možnost H
1 3 5 2 1
2 11
3 3 2 1 1 4
4 2 9
5 8 1 1 1x
6 1 7 3
7 9 2
8 7 1 2 1
9 9 2
10 3 5 3
11 11
12 8 1 2
13 1 1 9
14 1 1 9
15 4 2 3 1 1x
16 2 9 2
17 10 1

18 moje G 8 3
18 G dětí 11

18 G vnou 5 2 4x
19 9 2
20 4 5 1 1x
21 4 4 2 1x
22 6 3 1 1x
23 6 2 2 1x
24 4 4 1 2
25 1 10
26 4 7
27 11

6 Feb 2010



zpracování dotazníků posluchačů U3V

možnost I možnost J možnost K
A=50-54 B=55-59 C=60-64 D=65-69 E=70-74
A=muž B=žena
A=základní B=OSŠbM C=OSŠsM D=VSŠsM E=VO
A=zam B=OSVČ C=nezam D=důchod
dle klasifikace ISCO 88
A=svobod B=rozved C=žen/vd D=druh E=vdovec
A=ano K=ne
A=Z/I obecněB=Z/I zam C=vol čas D=noví lidé E=jiné
A= ano B=spíše ano C=spíše ne D=ne
A= ano B=spíše ano C=spíše ne D=ne
A= ano B=spíše ano C=spíše ne D=ne
A= ano B=někdy C=ne
A=všechny B=některé C=žádné D=nedostáváme
A=výr zlepš B=zlepš C=stejn D=zhorš E=výr zhoš
A= ano B=spíše ano C=spíše ne D=ne
A=relax B=nové znal C= dokončit D=přerušit E=A/B
A=podporují B=nerozumí C=neutral D=nepodpor
A=podporují B=nerozumí C=neutral D=nepodpor
A=podporují B=nerozumí C=neutral D=nepodpor
A=podporují B=nerozumí C=neutral D=nepodpor
A=novy př B=kolegi C=ne
A=Ano B=neposoud C=ne
A=velmi S B=spíše s C=neutral D=spíše ne E=ne
A=ml fy du B=ml du C=ml fy D=svůj věk E=huře
A=Ano B=spíše ano C= spíše ne D=ne
A= ano B=spíše ano C=spíše ne D=ne E=neumím
A=aktivněji B=pasivněji C=aktivně D=pasivita E=neumím
A=Velmi p B=spíše P C=neutral D=spíše ne E=negat
A-K vlastní cobez

navod

6 Feb 2010



zpracování dotazníků posluchačů U3V

F=75-80 G=81 více

F=VŠ

F=A/D G=ABCD

6 Feb 2010



zpracování dotazníků posluchačů U3V

otázka m A m B m C m D m E m F m G m H m I m J m K m L

1 x 7 39 40 18 4 1 5 x x x x A=50-54 B=55-59 C=60-64 D=65-69 E=70-74 F=75-80 G=81 více
2 8 106 x x x x x x x x x x A=muž B=žena
3 1 2 45 25 7 32 2 x x x x x x A=základní B=OSŠbM C=OSŠsM D=VSŠsM E=VO F=VŠ
4 x 1 x 108 2 2 1x x x x x x A=zam B=OSVČ C=nezam D=důchod E=A/D F=B/D
5 3 4 72 23 3 x 2 1 2 1 1 2x dle klasifikace ISCO 88 I=C/D J=C/E K=D/H
6 4 13 70 1 26 x x x x x x x A=svobod B=rozved C=žen/vd D=druh E=vdovec
7 93 18 3x x x x x x x x x x A=ano B=ne
8 22 3 24 x 1 1 19 21 2 1 6 12 A=Z/I obecněB=Z/I zam C=vol čas D=noví lidé E=jiné F=A/B/D G=A/C H=A/C/D I=A/C/D/E J=A/C/E K=A/D L=C/D M=C/D/E 1 N=D/E 1
9 104 9 1 x x x x x x x x x A= ano B=spíše ano C=spíše ne D=ne

10 77 34 2 1x A= ano B=spíše ano C=spíše ne D=ne
11 96 17 1 A= ano B=spíše ano C=spíše ne D=ne
12 51 4 58 1x A= ano B=někdy C=ne
13 48 29 2 34 1x A=všechny B=některé C=žádné D=nedostáváme
14 3 45 65 1 A=výr zlepš B=zlepš C=stejn D=zhorš E=výr zhoš
15 36 61 10 1 6x A= ano B=spíše ano C=spíše ne D=ne
16 17 56 1 0 40 A=relax B=nové znal C= dokončit D=přerušit E=A/B
17 97 1 13 0 2 1 A=podporují B=nerozumí C=neutral D=nepodpor E=A/C F=B/C

18 moje G 87 7 14 1 5x A=podporují B=nerozumí C=neutral D=nepodpor
18 G dětí 96 x 9 x 9x A=podporují B=nerozumí C=neutral D=nepodpor

18 G vnou 74 1 1 1 37x A=podporují B=nerozumí C=neutral D=nepodpor
19 63 45 3 3x A=novy př B=kolegi C=ne
20 63 40 9 2x A=Ano B=neum posoC=ne
21 33 73 7 1 A=velmi S B=spíše s C=neutral D=spíše ne E=ne
22 43 18 4 49 A=ml fy du B=ml du C=ml fy D=svůj věk E=huře
23 51 21 35 1 6x A=Ano B=spíše ano C-I=jake J=ne K=ne
24 30 52 10 7 13 2x A= ano B=spíše ano C=spíše ne D=ne E=neumím
25 25 10 73 0 4 2x A=aktivněji B=pasivněji C=aktivně D=pasivita E=neumím
26 34 68 8 2 2x A=Velmi p B=spíše P C=neutral D=spíše ne E=negat
27 21 93 vlastní com. bez

navod

6 Feb 2010
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