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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá komparací institucionálního zabezpečení vzdělávání 

seniorů v České republice a ve Španělsku, zejména pak institucí univerzity třetího 

věku. Práce je rozdělena do pěti kapitol. Úvodní část práce se věnuje teoretickým 

východiskům vzdělávání seniorů a na základě prognózy vývoje demografické situace 

v Evropě je zde zdůvodněn význam vzdělávání seniorů pro společnost i jedince 

samotného. Stěžejní část práce je zaměřena na institucionální zabezpečení vzdělávání 

seniorů a jsou v ní představeny nejvýznamnější formy vzdělávání seniorů v České 

republice a ve Španělsku. Tato část poté vyústí do samotné komparace instituce 

univerzity třetího věku v obou zemích dle šesti zvolených kritérií. Cílem komparace je 

zjistit, zdali instituce univerzity třetího věku ve Španělsku vychází ze stejného modelu 

jako instituce univerzity třetího věku v České republice. 

Klíčová slova: vzdělávání seniorů, institucionální zabezpečení, univerzita třetího 

věku, senioři 

  



Abstract 

This bachelor's thesis focuses on comparison of institutionalization of elderly 

education in the Czech Republic and in Spain, especially on comparison of institution 

of the University of the Third Age in the both countries. The work is divided into five 

chapters. Introductory part of the thesis is devoted to theoretical bases of education 

of elderly people and the importance of education of older adults for the society and 

an individual himself, based on prognosis of trends in demographical situation in 

Europe. The main part of the thesis is focused on institutionalization of elderly 

education and there are introduced the most important forms of elderly education in 

the Czech Republic and in Spain. This part further results in the comparison of 

institution of the University of the Third Age in the both countries according to six 

elected criteria. The aim of the thesis is to find out if the institution of the University 

of the Third Age in Spain is based on the similar model as the institution of the 

University of the Third Age in the Czech Republic. 

Keywords: elderly education, institutionalization, university of the third age, elderly 

people, older adults 
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0 Úvod 

Stárnutí populace je fenomén, který zejména ve vyspělých zemích západního světa 

vzbuzuje zájem mezinárodních organizací, významných odborníků i veřejnosti již 

několik posledních desetiletí. Na základě výrazných změn demografického obrazu 

v posledních letech ve prospěch obyvatel starších 65 let, je této věkové skupině zcela 

logicky ve společnosti věnována vzrůstající pozornost. Avšak lidí v seniorském věku 

nejenom přibývá, ale čím dál tím častěji vyšší věkové hranice dosahují jedinci, kteří 

jsou stále ve velmi dobré psychické i fyzické kondici a chtějí tuto závěrečnou etapu 

svého života prožít aktivně a naplno.  

Za jednu z alternativ smysluplného a kvalitního trávení volného času ve stáří lze 

považovat vzdělávání se. V současné společnosti již není výjimkou, že dochází 

k překonání tradičního lineárního modelu životní dráhy člověka vzdělávání ─ práce ─ 

důchod (odpočinek), a že se tyto fáze během celého života prolínají. Vzdělávání by 

tedy nemělo sloužit pouze jako nutná příprava na budoucí povolání, ale mělo by se 

stát permanentním a doprovodným jevem celého života jedince, tedy i ve stáří.  

Na základě této idey se zhruba od 60. let 20. století začala vymezovat samostatná 

vědní disciplína zabývající se vzděláváním seniorů a přibližně o jednu dekádu později 

začaly vznikat po celém světě i instituce specificky zaměřené na tuto věkovou 

kategorii. Vznik a podoba těchto institucí je podmíněna mnoha faktory, a z toho 

důvodu má také institucionální zabezpečení v různých zemích světa značně specifický 

charakter. Mezi všemi však existuje jedna instituce, která i přes odlišné pojmenování 

a určitá lokální specifika nabízí seniorům možnost vzdělávání téměř na všech 

kontinentech. V České republice se jedná o instituci známou pod názvem univerzita 

třetího věku, ve Španělsku pak univerzitní programy pro seniory.  

Cílem mé bakalářské práce je zjistit, zdali univerzitní programy pro seniory ve 

Španělsku vycházejí ze stejného modelu instituce univerzity třetího věku jako 

univerzity třetího věku v České republice, tj. z francouzského modelu. Cíle chci 

dosáhnout za použití teoreticko-vědní metody komparace těchto dvou institucí, a to 

na základě šesti zvolených kritérií: název; informace o organizátorovi; kritéria pro 

případný výběr účastníků; obsahová náplň; časový a místní plán; způsob examinace a 

způsob závěrečného vyhodnocení. Za dílčí cíl komparace považuji určení základních 
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shodných a rozdílných znaků instituce univerzity třetího věku v České republice a 

instituce univerzitních programů pro seniory ve Španělsku. Při komparaci budu 

vycházet ze širších aspektů institucionálního zabezpečení vzdělávání seniorů v České 

republice a ve Španělsku. I přesto, že nebudou ostatní instituce, které se v České 

republice a ve Španělsku orientují na vzdělávání seniorů, zahrnuty do samotné 

komparace, věnuji jejich detailnímu představení v práci významnou pozornost. 

Z důvodu, že je má bakalářská práce určená pro české čtenáře, podrobila jsem pro 

lepší srozumitelnost textu všechny španělské názvy překladu do českého jazyka, 

který je vždy uveden v závorce za španělským pojmem, jenž je pro lepší přehlednost 

vyznačen kurzívou. 

Text práce je rozčleněn do pěti kapitol. Za účelem obecného uvedení do problematiky 

obsahuje první kapitola vymezení několika stěžejních pojmů, které jsou s  tématem 

vzdělávání seniorů úzce spojeny. Zaprvé vnímám jako zásadní rozlišení a vymezení 

pojmů stárnutí a stáří, se kterým pak úzce souvisí vymezení pojmu senior, které je 

významné především pro účel přesné definice potenciálního účastníka vzdělávání 

orientovaného na tuto věkovou skupinu. 

Druhá kapitola je věnována vzdělávání seniorů, a to zejména jeho zařazení do 

konceptu celoživotního učení a systému vzdělávání dospělých. Závěrečná část 

kapitoly se zabývá vymezením gerontagogiky jako nauky o vzdělávání seniorů, jejího 

předmětu a postavení v systému ostatních věd. 

Ve třetí kapitole je na základě analýzy současné demografické situace Evropy (a dále 

na úrovni České republiky a Španělska) a její projekce zdůvodněn význam, který má 

vzdělávání seniorů pro společnost, ale i pro jedince samotného. Dále je zde věnována 

pozornost organizacím a strategickým dokumentům, které se problematice 

vzdělávání seniorů věnují jak na mezinárodní, tak na národní úrovni České republiky 

a Španělska. 

Čtvrtá stěžejní kapitola mé práce se věnuje institucionálnímu zabezpečení vzdělávání 

seniorů. Zvláštní pozornost je zde zaměřena na instituci univerzity třetího věku, která 

má ekvivalent jak v České republice, tak ve Španělsku, a to zejména na její 

francouzský model. Hlavní část kapitoly je pak věnována historii a detailnímu 

přehledu institucionálního zabezpečení vzdělávání seniorů obou výše zmíněných 
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zemí. Za Českou republiku i za Španělsko jsou zde představeny ty nejvýznamnější 

instituce, které poskytují velmi rozmanitou nabídku vzdělávacích aktivit 

orientovanou na seniorskou populaci. Tento výčet však jednoznačně nelze považovat 

za zcela vyčerpávající. Nejsou do něj zařazeny například instituce sociálních služeb 

jako domovy důchodců, sociálně aktivizační centra pro seniory, denní centra aj., které 

v nabídce služeb pro seniory poskytují i vzdělávací aktivity, ale jejichž funkce má 

spíše sociálně terapeutický či poradenský charakter. 

Pátá kapitola se věnuje samotné komparaci instituce univerzity třetího věku v České 

republice s jejím španělským ekvivalentem univerzitními programy pro seniory dle 

šesti zvolených kritérií. Součástí kapitoly je i závěr komparace a diskuze. 

Z hlediska použitých zdrojů bych z tuzemských autorů, kteří se problematikou 

vzdělávání seniorů zabývají, jmenovala zejména Livečku, kterému se v jeho publikaci 

z roku 1979 podařilo poprvé komplexně zmapovat situaci vzdělávání seniorů v České 

republice. Z jeho monografie více či méně dodnes čerpají další čeští autoři věnující se 

této problematice, z jejichž publikací v mé práci také vycházím, jako Haškovcová, 

Kalvach, Mühlpachr a Petřková. Ze slovenských odborníků bych pak uvedla 

především Čornaničovou a Határa. Z hlediska informací o univerzitách třetího věku 

v České republice bych vyzdvihla zejména publikaci Adamce a Kryštofa z roku 2011 a 

poté informace dostupné na webových stránkách Asociace univerzit třetího věku 

České republiky a údaje na webových stránkách jednotlivých univerzit. 

Ze španělsky psané literatury věnující se problematice vzdělávání seniorů je za 

výchozí publikaci na poli vzdělávání seniorů považováno dílo od autorů Murga a 

Berzosa z roku 1981. Dále bych za Španělsko jmenovala odborníky jako Escarbajal a 

kol., Gairín a kol., Peréz a Orte. Informace o univerzitních programech pro seniory 

jsem čerpala zejména z webových stránek a dokumentů publikovaných Státní asociací 

univerzitních programů pro seniory, Státní konfederací asociací a federací studentů a 

absolventů univerzitních programů pro seniory a z webových stránek jednotlivých 

univerzit. 
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1 Stárnutí, stáří, senior 

1.1 Stárnutí 

Světová zdravotnická organizace definuje stárnutí člověka jako výsledek nevratných 

biologických změn, které byly způsobeny širokou paletou různých vlivů (WHO, 

2015b). Dle Mühlpachra (2004, s. 27) je tento biologický proces změn vedoucích ke 

stárnutí zcela přirozený a bez výjimky vlastní každému živému organismu (na rozdíl 

od stáří, které je specifickou vlastností lidského druhu). Ze zastoupení španělských 

autorů považuji za velmi výstižnou definici Morena a Garcíi (2009, s. 15), která 

popisuje stárnutí jako přirozený postupný proces změn člověka v biologické, 

psychické i sociální dimenzi. S rozdílným názorem autorů se však můžeme setkat v 

definici stárnutí vymezující, zdali se jedná o proces celoživotní (Mühlpachr, 2004, s. 

18) nebo zda člověk začíná stárnout až v momentě dosažení sexuální dospělosti a 

„rané involuce probíhající časněji ─ např. involuce tymu a brzlíku ─ se za součást 

stárnutí nepovažují“ (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012, s. 20).  

Neshoda mezi odborníky panuje také v otázce příčin a zákonitostí procesu stárnutí. 

Kalvach (1997, s. 19) v tomto ohledu rozlišuje dva základní přístupy, které se 

rozcházejí zejména v pohledu na přirozenou smrt člověka vlivem stárnutí. 

Epidemiologický přístup spatřuje příčinu stárnutí v kombinaci nepříznivých vnějších a 

chorobných vlivů (špatné životní prostředí, nemoci, úrazy) a na smrt nahlíží nikoli 

jako na přirozenou součást života, ale jako na nehodu způsobenou negativním 

účinkem těchto vlivů na organismus člověka. Oproti tomu gerontologický přístup 

nahlíží na stárnutí jako na zákonitý geneticky podmíněný proces, které dle 

individuálního naprogramování genetické informace přirozeně vyústí ve smrt 

člověka, a to i za předpokladu optimálních vnějších životních podmínek.  

V obecných definicích stárnutí se však většinou setkáváme se syntézou obou přístupů, 

kdy za stárnutí považujeme proces, který je „zčásti geneticky kódován (např. odolnost 

bílkovin a jiných struktur, nástup menopauzy, andropauzy, somatopauzy), zčásti 

rozvíjen náhodnými jevy, chybami, poruchami“ (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012, s. 20).  
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1.2 Stáří  

Značně komplikované je rovněž vymezení pojmu stáří a jeho periodizace. Odlišné 

definice stáří se odvíjejí zejména od odlišného úhlu pohledu, jakým na stáří nahlíží ta 

která vědecká disciplína. Obecně je však stáří definováno jako pozdní fáze ontogeneze 

a „je důsledkem a projevem geneticky podmíněných involučních procesů 

modifikovaných dalšími faktory (především chorobami, životním způsobem a životními 

podmínkami) a je spojeno s řadou významných změn sociálních (osamostatnění dětí, 

penzionování a jiné změny sociálních rolí)“ (Mühlpachr, 2004, s. 18).  

Z hlediska dosažení jisté míry involučních změn se setkáváme s termínem biologické 

stáří. To odráží velmi realistický obraz stáří člověka, jelikož na něj nahlíží jak z jeho 

vnější (např. změna vzhledu, pokles výkonnosti), tak vnitřní (např. subjektivní 

vnímání věku a sil) perspektivy (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012, s. 25). Stuart-

Hamilton (1999, s. 21) v tomto smyslu rozlišuje tzv. biologický (tělesný) a 

psychologický (duševní) věk člověka. Periodizace na základě biologického stáří je však 

z hlediska jeho individuálních faktorů (genetické predispozice, rozdílné vlivy 

v průběhu života, subjektivní vnímání jedince) prakticky neproveditelná, a proto se 

v praxi téměř nevyužívá (Mühlpachr, 2004, s. 19). 

Z výše uvedených důvodů se ve společnosti častěji setkáváme s vymezením na 

základě kalendářního (chronologického) stáří člověka, které je z hlediska určení 

mnohem jednoznačnější a statisticky lépe uchopitelné.  Kalendářní stáří je totiž „dáno 

dosažením určitého dohodnutého věku (sociální konstrukt), který vychází z empirie 

obvyklého, „průměrného“ průběhu života a biologického stárnutí“ (Čevela, Kalvach, 

Čeledová, 2012, s. 25). Způsob vymezení stáří dosažením určitého kalendářního věku 

(např. 65 let) je však značně zjednodušující a na rozdíl od věku biologického žádným 

způsobem nereflektuje individuální faktory ovlivňující stárnutí člověka. Například 

Haškovcová (2010, s. 25) odsuzuje pevně stanovený začátek stáří jako sociální 

konstrukt, „který ale dobře vyhovuje státní administrativě“. 

Problematickým se však dále jeví samotné určení konkrétní věkové hranice definující 

dosažení kalendářního stáří, jelikož vlivem prodlužování délky života ve stáří dochází 

a do budoucna bude zákonitě docházet k jejímu posunu do vyššího věku. Například 

celosvětově uznávaná hranice stáří 60 let, která byla v 2. polovině 20. století 



15 
 

akceptována jak experty z WHO, tak OSN, se zdá být v současnosti již dávno 

překonána (Mühlpachr, 2004, s. 20). Zejména ve vyspělých zemích světa se mezník 

kalendářního stáří posouvá směrem k věkové hranici 65 let a je tak již v současné 

době definován i výše zmiňovanou WHO. Oproti tomu OSN se stále přiklání spíše ke 

hranici 60 let (WHO, 2015a). Samozřejmě je důležité upozornit na to, že je tato 

věková hranice relevantní pouze pro některé (v tomto případě hlavně západní 

vyspělé) státy. Například v Africe je hranice stáří podstatně nižší než v euroamerické 

části světa a nachází se v rozmezí 50 až 65 let v závislosti na lokaci a vyspělosti 

konkrétního státu (WHO, 2015a). 

Kromě biologického a kalendářního stáří se v odborné literatuře setkáváme také 

s pojmem sociální stáří, které nabízí další tradiční způsob vymezení. Mühlpachr 

(2004, s. 19) sociální stáří definuje jako „období vymezené kombinací několika 

sociálních změn či splnění určitého kritéria – nejčastěji penzionování, resp. dosažení 

věku, v němž vzniká nárok na odchod do starobního důchodu“. Právě v souvislosti 

s (dobrovolným či nedobrovolným) odchodem do důchodu je spojeno mnoho 

zásadních sociálních událostí v životě člověka. Jedná se např. o změnu sociální role a 

statusu, možný pokles životní úrovně způsobený nižšími příjmy (resp. ekonomická 

závislost člověka ve stáří) a celkově se v tomto období objevuje potřeba 

předefinování dosavadního životního stylu člověka, který se odchodem do důchodu 

v mnoha ohledech změní (Tamtéž, s. 19).  

1.2.1 Periodizace stáří 

Na základě kalendářního stáří se v literatuře setkáváme s rozličnými přístupy z 

hlediska vymezení jeho periodizace. Celosvětově uznávaná a asi nejcitovanější 

klasifikace WHO z 60. let 20. století člení etapu stáří člověka na 3 různá období 

(Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012, s. 25): 

 60–74 let (rané stáří) 

 75–89 let (vlastní stáří, senium) 

 90 a více let (dlouhověkost). 

Avšak s ohledem na aktuální demografickou situaci je mnoha autory (Mühlpachr, 

2004, s. 21; Haškovcová, 2010, s. 21; Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012, s. 25) 

v současné době upřednostňován spíše následující model členění: 
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 65–74 (mladí senioři) 

 75–84 (staří senioři) 

 85 a více let (velmi staří senioři). 

Z hlediska periodizace z perspektivy sociálního stáří jedince lze postproduktivní 

etapu člověka členit na tzv. třetí a čtvrtý věk (Mühlpachr, 2004, s. 19). Na jednu stranu 

v nás konotace spojení postproduktivní etapa může vyvolávat mylnou představu o 

tom, že člověk v této životní fázi již nemá sobě či okolí co nabídnout a společně 

s opuštěním pracovního trhu jeho role a přínos ve společnosti nadobro končí 

(Tamtéž, s. 20). Na druhou stranu je však v poslední době termín třetí věk spíše 

vnímán jako synonymum pro etapu nezávislosti a aktivity, kdy je jedinec osvobozen 

od povinností typických pro produktivní část života (výchova dětí, pracovní činnost) 

a může naplno využít svůj potenciál (Stuart-Hamilton, 1999, s. 20–21; Šerák, 2009, s. 

184; Moreno a García, 2010, s. 17). Dle Saka a Kolesárové (2012, s. 23) „potenciál stáří 

znamená, že z celé životní dráhy jsou právě v této fázi nejpříhodnější podmínky k využití 

reflektovaných celoživotních zkušeností a výsledků celoživotního vzdělávání k povýšení 

vědomí v postojích, názorech, hodnotách, světonázoru i sociální kompetenci“. V této 

pozitivní konotaci je třetí věk například užit i ve spojení s univerzitami nebo 

akademiemi třetího věku v České republice (Šerák, 2009, s. 184) či s aulami třetího 

věku ve Španělsku (pozn. autorky).  

Oproti tomu s negativními konotacemi je v současné době spojován zejména čtvrtý 

věk člověka, který v určité fázi stáří implikuje závislost jedince na druhých. Bylo by 

ale mylné se domnívat, že je čtvrtý věk zákonitým vyústěním každého života 

jednotlivce a automaticky navazuje na stádium předchozí, jelikož mnoho lidí je 

schopno dožít se velmi vysokého věku i bez ztráty soběstačnosti (Mühlpachr, 2004, s. 

20). Prevence vzniku závislosti ve stáří a celkové zlepšování zdravotního a funkčního 

stavu starých osob jsou například také hlavními principy mezinárodně uznávaných 

konceptů úspěšného a aktivního stárnutí, kterým se zde však z hlediska omezeného 

rozsahu práce nebudu detailněji věnovat (Haškovcová, 2010, s. 170). 

1.3 Senior 

V české odborné literatuře můžeme narazit na rozličné termíny, které se používají 

k označení lidí v postproduktivním věku. Setkáváme se například s názvy jako senior 
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(z latinského senex – starý), geront nebo geron (z řeckého geron – stařec), senescent 

(z latinského senescere – stárnout) nebo důchodce (osoba pobírající starobní 

důchod). Za účelem jednotné terminologie mé práce se přikláním k používání pojmu 

senior, který je dle mého názoru i dle názoru mnoha odborníků oproti jiným 

označením oproštěn od negativních konotací spojených s danou cílovou skupinou 

(Janiš, 2012, s. 12).   

Z hlediska mezinárodního kontextu mé práce je však důležité poznamenat, že 

v anglicky psané literatuře je termín senior používán zejména ve smyslu „zkušenější“ 

či „služebně starší“ (Tamtéž, s. 12–13). V anglických odborných publikacích se proto 

místo pojmu senior setkáváme častěji se spojením older people nebo s pojmem elderly 

(WHO, 2015a). Nejednotnost v terminologii panuje také ve španělské odborné 

literatuře. Nejčastěji se zde setkáváme s pojmy jako je anciano (stařec), viejo (starý 

člověk), persona mayor (senior) či persona de tercera edad (osoba třetího věku), 

z čehož je nejpozitivněji vnímáno označení persona mayor, které se dle autorů Morena 

a Garcíi (2009, s. 14) pojí s kladnými vlastnostmi jako zkušenost, zralost a 

vyrovnanost. 

I přesto, že je jednotné vymezení věkové hranice určující začátek seniorského věku 

z hlediska rozdílné věkové struktury obyvatelstva v různých zemích poněkud 

problematické (viz problematika definice kalendářního stáří zmíněná v předchozí 

subkapitole), lze za seniora v současné době ve vyspělých státech (jakým je 

bezpochyby i Česká republika a Španělsko) považovat osobu, která dosáhla 65 a více 

let (Janiš, 2012, s. 14). K tomuto vymezení se přikláním také z praktického hlediska, 

jelikož statistické úřady jako Eurostat, Český statistický úřad (ČSÚ) a Španělský 

statistický úřad (INE), jejichž studie prezentuji v rámci mé práce, využívají pro 

vymezení seniora v současné době již věkovou hranici 65 let. 
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2 Vzdělávání seniorů 

2.1 Vzdělávání seniorů v konceptu celoživotního učení a v systému 

vzdělávání dospělých 

Potřeba celoživotního rozvoje člověka není idea, která by se dostala do povědomí lidí 

v posledních desetiletích, ale byla mnoha učenci (např. Platón, Aristoteles, Komenský 

ad.) v průběhu lidských dějin formulována již od starověku (Šerák, 2009, s. 13). 

Soustavná celospolečenská pozornost však byla otázce celoživotního učení 

(vzdělávání) věnována až zhruba od 70. let minulého století, kdy se začala prosazovat 

zásadní změna optiky na vzdělávání člověka, které by nemělo být pouhou součástí 

přípravy jedince na jeho budoucí profesní uplatnění, ale mělo by se stát trvalým a 

doprovodným jevem celého života jedince a pomoci mu i ve vyšším věku se adaptovat 

na rychle se měnící podmínky okolního světa (Beneš, 2008, s. 16).   

Potřeba vzdělávání jako nepřerušené kontinuity „od kolébky do hrobu“ je 

zdůrazňováno také ve významném dokumentu věnovaném problematice 

celoživotního učení známém pod názvem Memorandum o celoživotním učení (2000, 

oddíl 3.2), který navazuje na předchozí koncepty zabývající se potřebou celoživotního 

rozvoje jednotlivce (např. koncept celoživotního vzdělávání, koncept permanentního 

vzdělávání či koncept cyklického vzdělávání), do jejichž definic se zapojily 

mezinárodní organizace jako UNESCO, OECD a Rada Evropy (Šerák, 2009, s. 14).  

V Memorandu o celoživotním učení se také setkáváme s průlomovým rozdělením 

celoživotního učení na tři základní kategorie ─ formální, neformální a informální 

učení, které lze dle Határa (2014, s. 65) s určitou obsahovou obměnou vztáhnout i na 

oblast vzdělávání seniorů. Formální učení „probíhá ve vzdělávacích institucích a vede k 

získání uznávaných certifikátů a kvalifikací“ (NVF, 2000, oddíl 3.2). Neformální učení 

„probíhá vedle hlavních vzdělávacích systémů a zpravidla nevede k získání 

formalizovaného certifikátu“ (Tamtéž, oddíl 3.2). Informální učení neprobíhá 

v žádných institucích a je naopak „přirozeným doprovodným znakem každodenního 

života. Na rozdíl od formálního a neformálního učení nemusí být informální učení vždy 

učením záměrným“ (Tamtéž, oddíl 3.2). Na základě tohoto rozdělení je zřejmé, že 

učení představuje nejenom „celoživotní“ (lifelong learning), ale též všeživotní (lifewide 

learning) proces, který probíhá bez ohledu na místo, čas a formu“ (Šerák, 2009, s. 16). 
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Z výše uvedených definic logicky vyplývá, že je pro vzdělávání seniorů klíčová 

zejména oblast neformálního učení, jelikož se senioři ve většině případů nevzdělávají 

za účelem dosažení dalšího stupně vzdělání, ale dávají přednost vzdělávání 

v neformálních vzdělávacích institucích (viz výsledky studie níže). Oproti 

informálnímu učení se vzdělávání seniorů vymezuje tím, že je vzdělávání samo o sobě 

chápáno jako cílevědomý (záměrný) a institucionalizovaný proces (Beneš, 2008, s. 

15). V rámci neformálního učení vznikají vzdělávací aktivity a kurzy pro seniory 

zpravidla na základě poptávky samotných seniorů, přičemž vycházejí z jejich 

osobních zájmů a potřeb (Határ, 2014, s. 65).  

Velmi podrobné, komplexní a především nejvíce aktuální informace o účasti českých 

dospělých na formálních a neformálních vzdělávacích aktivitách jsou dostupné 

z mezinárodní studie Adult Education Survey, kterou mezi 30 evropskými státy v roce 

2011 realizoval Eurostat. Údaje za Českou republiku byly v přehledné podobě 

publikovány ČSÚ v roce 2013. Z výsledků studie vyplývá, že se alespoň jedné 

vzdělávací aktivity neformálního charakteru v České republice ročně účastní 5,4 % 

obyvatel ve věkové skupině 65–69 let. Obecně se lidí ve starobním důchodu účastní 

neformálního vzdělávání 5,8 % (ČSÚ, 2013, s. 40). Oproti tomu je podíl účasti na 

formálním vzdělávání seniorů ve věku 65 až 69 let menší než 1 % (Tamtéž, s. 34). 

V případě Španělska, které se této studie také zúčastnilo, jsou známé pouze údaje za 

dospělé do věku 65 let, které bohužel z hlediska cílové skupiny vzdělávání nejsou pro 

tuto práci relevantní. 

V systému vzdělávání dospělých je vzdělávání seniorů považováno za samostatný 

segment vzdělávání dospělých, který se orientuje na úzce vymezenou cílovou skupinu 

seniorů (viz vymezení pojmu senior v subkapitole 1.3) a vyznačuje se specifickými 

cíli, postupy i obsahy vzdělávání (Šerák, Dvořáková, 2009, s. 27). I přesto, že má 

v současné době převážná většina vzdělávacích aktivit zaměřených na seniory 

zájmový charakter, nelze vzdělávání seniorů chápat jako synonymum zájmového 

vzdělávání1 (Šerák, 2009, s. 183). S predikovanými změnami věkové struktury 

obyvatelstva ve prospěch generace seniorů a se zvyšujícím se nepoměrem mezi 

pracovně aktivní a neaktivní částí populace (ve prospěch neproduktivní složky 

                                                           
1
 Zájmové vzdělávání je „spolu s dalším profesním a občanským vzděláváním součástí dalšího vzdělávání. 

Vytváří širší předpoklady pro kultivaci osobnosti na základě jejich zájmů, uspokojuje vzdělávací potřeby 
v souladu s osobním zaměřením“ (Palán, 2002, s. 242). 
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obyvatel) začíná z hlediska vzdělávání seniorů nabývat na významu kromě 

zájmového i další profesní vzdělávání2 (Tamtéž, s. 183). Změnám demografické 

situace a s nimi souvisejícímu růstu významnosti dalšího profesního vzdělávání 

seniorů se budu věnovat detailněji v subkapitole 3.1 této práce. 

2.2 Gerontagogika 

V souvislosti se vzděláváním seniorů se zhruba od 60. let 20. století vymezuje 

samostatná věda specificky orientovaná na tuto věkovou skupinu (Šerák, 2009, s. 

189). Z hlediska terminologie se v odborné literatuře setkáváme v různých 

souvislostech s odlišným pojmenováním této vědní disciplíny. Etymologický základ 

tohoto názvu pochází z řečtiny a vznikl kombinací slov gerón (starý člověk) a agogé 

(vedení, výchova). V českém prostředí se nejčastěji setkáváme s pojmem 

gerontagogika (např. Šerák, 2009, s. 189), který dle Petřkové a Čornaničové (2004, s. 

18) upřednostňují i zástupci české andragogické školy (např. Petřková). Termín 

gerontagogika budu pro jednotnost užívat v celém následujícím textu mé práce.  

V odborné literatuře však můžeme narazit také na jiné pojmy, jako je geragogie 

(Bachmann), gerontogogika (Kalvach), gerontopedagogika (např. Livečka, 

Mühlpachr) nebo geragogika (slovenští autoři jako např. Čornaničová, Határ) aj., 

které však s určitým zjednodušením lze považovat vzhledem ke gerontagogice za 

pojmy synonymní. Ve španělské literatuře se z hlediska vzdělávání seniorů 

setkáváme s odborným termínem „gerontagogía“ (Hernandes, Matínez, 2005, s. 291), 

Z hlediska postavení v soustavě ostatních vědních disciplín, můžeme dle Határa 

(2014, s. 28–29) gerontagogiku považovat za samostatnou vědní disciplínu 

s metodologickým ukotvením v andragogice, resp. ve vědě o výchově a vzdělávání a 

v gerontologii. Podobně nahlížejí na  gerontagogiku i další odborníci (Petřková, 

Čornaničová, 2004, s. 18; Šerák, 2009, s. 189), kteří ji řadí „na pomezí andragogiky 

jako vědy o výchově a vzdělávání dospělých a gerontologie jako vědy o stárnutí a stáří“. 

Na druhou stranu jiní autoři (Mühlpachr, 2004, s. 130–131; Čevela, Kalvach, Čeledová, 

                                                           
2
 Podstatou dalšího profesního vzdělávání „je vytváření a udržování pokud možno optimálního souladu 

mezi kvalifikací subjektivní (reálná pracovní způsobilost jednotlivce) a kvalifikací objektivní (nároky na 
výkon konkrétní profese), tedy stálé přizpůsobování kvalifikace pracovníka kvalifikovanosti práce“ 
(Palán, 2002, s. 36). 

http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/kvalifikace
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2012, s. 37) nahlížejí na gerontagogiku v užším slova smyslu jako na aplikovanou 

vědní disciplínu andragogiky.  

S trochu odlišným pohledem přichází Čornaničová (Határ, 2014, s. 29), která 

gerontagogiku chápe jako „specializovanou vědní disciplínu věd o výchově vzhledem 

k tomu, že edukační proces chápeme v biodromálním kontextu, zároveň též 

specializovanou andragogickou disciplínu a svým zaměřením na cílovou skupinu 

seniorů i gerontologickou disciplínu“ (volný překlad autorky). Határ (Tamtéž, s. 28) 

taktéž upozorňuje na fakt, že je gerontagogika v očích některých odborníků (např. 

Janiš, Kraus, Vacek) stále řazena k pedagogickým disciplínám. 

S nejednotným pohledem na postavení gerontagogiky v kontextu ostatních vědních 

disciplín logicky souvisí i nejednotnost autorů v definování gerontagogiky jako vědy. 

Jednu z nejkomplexnějších definic, která vychází z přístupů několika autorů, uvádí 

Határ (Tamtéž, s. 25), který gerontagogiku (geragogiku) definuje jako „samostatnou 

vědní disciplínu vědy o výchově a vzdělávání (konkrétně andragogiky) a gerontologie 

(konkrétně sociální gerontologie), která se primárně zabývá teorií, praxí a metodologií 

seniorské edukace, jakož i profesí, která předmětnou gerontagogickou činnost v praxi 

vykonává. Sekundárně se gerontagogika zabývá otázkami přípravy na stáří a stárnutí, 

jako i formováním pozitivního vztahu ke stáří, stárnutí a k seniorům. Na třetí úrovni 

gerontagogika zkoumá další průřezová témata, která má společná i s jinými vědními 

obory, popř. jejich odvětvími (např. prevence onemocnění ve stáří prostřednictvím 

edukace, zvyšování kvality života seniorů prostřednictvím vzdělávání, vliv edukace na 

sociální mobilitu seniorů, mezigenerační učení apod.)“ (volný překlad autorky). 

Nejednotnost mezi odborníky panuje také ve vymezení předmětu gerontagogiky. O 

jeho definování se pokusil na konci 70. let např. Livečka (Petřková, Čornaničová, 

2004, s. 18), který nahlíží na předmět gerontagogiky jako na „teorii výchovy a 

vzdělávání ke stáří a ve stáří. Chápe ji jako vědecký popis, charakteristiku, analýzu a 

syntézu, vědecky formulovaný obraz výchovy a vzdělávání“.  Na druhou stranu se 

Petřková s Čornaničovou (Tamtéž, s. 19) postupem doby přiklání k širšímu vymezení, 

dle jehož definice je předmětem gerontagogiky „studium a systematizace poznatků 

týkajících se široce chápané edukace (tj. výchovy a vzdělávání) ve vztahu k seniorskému 

věku člověka“. 
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Dle Petřkové a Čornaničové (Tamtéž, s. 19) lze dále předmět gerontagogiky vymezit 

z různých hledisek. Velmi citované se stalo například vymezení z hlediska generačně-      

-cílového zaměření vzdělávacích aktivit. Kromě vlastní seniorské edukace, která dle 

autorek představuje těžiště zkoumání gerontagogiky, se dále jedná o oblast 

proseniorské edukace, jež zahrnuje vzdělávací aktivity zaměřené na podporu 

mezigeneračního porozumění a solidarity cílené zejména na nejmladší věkové 

skupiny. Jako třetí definují oblast preseniorské edukace, která je zaměřena hlavně na 

jedince v produktivním věku, kteří by se od určitého období svého života měli začít 

seznamovat a připravovat se na všechny aspekty týkající se nadcházející etapy stáří a 

odchodu do důchodu. Z hlediska zaměření mé práce je zde stěžejní hlavně oblast 

vlastní seniorské edukace, která je orientovaná na vlastní vzdělávání seniorů. 
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3 Celospolečenský význam vzdělávání seniorů 

3.1 Demografické aspekty  

Vznik a rozvoj gerontagogiky a celkově rostoucí zájem o problematiku stárnutí, stáří 

a seniorů obecně nebyl již dle názoru Livečky (1979, s. 34) způsoben pouze 

postupnou humanizací věd, ale odvíjí se především od významných demografických 

změn, které se přibližně od 2. poloviny 20. století začaly projevovat zejména ve 

změně věkové struktury obyvatelstva ve prospěch generace starších občanů ve 

vyspělých zemích světa. Od této doby se situace samozřejmě ještě více 

zdramatizovala a nárůst počtu obyvatel ve věku starších 65 let oproti mladším 

generacím je patrný stále více a dle prognóz demografického vývoje bude i do 

budoucna výrazně stoupat. Například dle prognózy WHO (2012) počet lidí ve věku 60 

let a starších v období mezi lety 2015 až 2050 vzroste z 900 miliónů na téměř 2 

miliardy lidí a bude tak činit 22 % z celkové světové populace. 

V souvislosti se stárnutím společnosti můžeme v mnoha publikacích narazit 

na příznačné pojmenování tohoto fenoménu ─ demografická či šedá revoluce (např. 

Haškovcová, 2010, s. 86). I přesto, že by se mohlo zdát, že tato problematika zasahuje 

pouze vyspělé země západního světa, které se vyznačují vysokou životní úrovní a s ní 

spojenou vysokou nadějí dožití svých občanů, Haškovcová (Tamtéž, s. 86) upozorňuje 

na fakt, že v rozvojových zemích bude starých lidí v budoucnu přibývat dokonce 3,5–

5krát rychleji než v Evropě. Z hlediska zaměření mé práce však shledávám relevantní 

zúžit celosvětový záběr a zaměřit se v následující subkapitole zejména na 

demografickou situaci v Evropě (resp. EU) a konkrétně na projekci demografické 

situace v České republice a Španělsku. 

Na změnu věkové struktury obyvatelstva ve prospěch generace starších občanů 

můžeme dle Petřkové a Čornaničové (2004, s. 7) zjednodušeně nahlížet v kontextu 

dvou hlavních tendencí v demografickém vývoji ─ snižující se míry porodnosti a 

zvyšující se naděje dožití obyvatelstva. 
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Avšak z hlediska demografické statistiky se spíše než s hrubou mírou porodnosti 

operuje s ukazatelem obecné míry plodnosti3, která počet narození vztahuje pouze 

k ženám, které jsou schopné reprodukce (Demografie, 2015a). Z hlediska tohoto 

faktoru není Evropa dlouhodobě schopna dosáhnout ani hodnoty 2,1 živě narozených 

dětí na jednu ženu v reprodukčním věku, jež je všeobecně považována za minimální 

hodnotu schopnou zajistit kontinuitu dané společnosti. V současné době se míra 

plodnosti v EU pohybuje okolo 1,58, z čehož vyplývá, že při dlouhodobém zachování 

této nízké hodnoty budeme jako kultura postupně vymírat (Eurostat, 2014).  

Na druhou stranu z hlediska střední délky života Evropa dosahuje jedné z nejvyšších 

hodnot naděje dožití svých občanů. Dle údajů studie Eurostatu (2014) se tato hodnota 

v Evropské unii za posledních 50 let v průměru zvýšila o 10 let, přičemž v roce 2012 

dosáhla dokonce úrovně 80,3 let a dle predikce bude i nadále stoupat. Do roku 2080 

by se tak měl například více než zdvojnásobit počet lidí starších 80 let, kteří se tím 

stanou nejrychleji rostoucí věkovou skupinou vůbec. Dle údajů jsou tyto tendence 

natolik silné, že by stárnutí evropského obyvatelstva neměla zvrátit ani migrace 

mladších ročníků obyvatel z jiných částí světa. Z těchto důvodů by se měl tedy podíl 

obyvatel ve věku 65 a více, který v roce 2013 činil 18,3 %, do roku 2080 zvýšit na 28,7 

% a tvořit tak téměř třetinu evropské populace. Z hlediska Evropy by se tento 

radikální nárůst měl projevit zejména v období let 2015–2035, kdy seniorského věku 

začne dosahovat silná generace osob narozených po 2. světové válce. 

Zvyšující se naděje dožití úzce souvisí se zvyšující se kvalitou sociální a zdravotní 

péče, která se následně promítá do zvyšující se životní úrovně obyvatel, kteří 

postupně dosahují seniorského věku. Z tohoto důvodu je třeba již na současné a 

následně budoucí seniory nahlížet odlišně než na předchozí generace stejně starých 

občanů, jelikož se společně se zkvalitňováním života ve stáří mění také „životní styl, 

možnosti i očekávání starších osob. Starší lidé žijí zdravěji a aktivněji“ (MPSV, 2008). 

Petřková a Čornaničová (2004, s. 7) také upozorňují na změnu struktury „životního 

času jednotlivce ve prospěch životního období, které je v ontogenezi považováno za 

závěrečné“. Seniorského věku se z těchto důvodů ve stále významnějším počtu 

dožívají lidé v dobré fyzické i psychické kondici, kteří tuto závěrečnou životní etapu 

                                                           
3
 Obecná míra plodnosti představuje poměr živě narozených dětí na 1 000 žen v reprodukčním věku. Jde tedy 

o zpřesnění hrubé míry porodnosti, která se vypočítá jako počet živě narozených dětí na 1 000 obyvatel k 1. 

červenci v daném roce (Demografie, 2015b). 
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nevnímají jako synonymum závislosti a pasivního dožití, ale snaží se ji aktivně využít 

(Tamtéž, s. 11).  

Haškovcová (2010, s. 123–127) v tomto smyslu hovoří o tzv. druhém životním 

programu, v jehož konceptu je na seniora nahlíženo jako na jedince, který odchodem 

z pracovní sféry neztratil svoje dosavadní potřeby a zájmy. Dle Mühlpachra (2004, 

s. 138) jsou ve stáří „v podstatě zachovány potřeby středního dospělého věku – 

především potřeba být nadále aktivní a mít pocit užitečnosti“. Právě odchod do 

důchodu bývá často spojován s otřesením základních životních jistot, mezi něž 

Haškovcová (2010, s. 126) řadí zejména potřeby „někam patřit, být prospěšný a být za 

to uznáván“. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby senior po opuštění pracovního 

trhu nalezl nový způsob trávení svého volného času (tj. druhý životní program), který 

mu bude schopen tyto potřeby saturovat a pomůže mu znovu objevit svoji roli ve 

společnosti.  

Dle Mühlpachra (2004, s. 138), Haškovcové (2010, s. 127) a dalších odborníků lze 

jedno z možných východisek při hledání druhého životního programu spatřovat 

právě v rozvoji vzdělávacích institucí specificky zaměřených na starší populaci, které 

by seniorům mohly nabídnout kvalitní alternativu trávení volného času a tím naplnily 

minimálně jednu z jejich základních potřeb. V rámci dokumentu Dlouhodobý záměr 

vzdělávání seniorů na vysokých školách na období 2008─2015 je význam vzdělávání 

seniorů mimo jiné také spojován se stále se zvyšujícími nároky kladenými na 

orientaci a informovanost člověka v rychle se měnícím světě (AU3V, 2015). 

Kromě druhého životního programu se ve společnosti čím dál tím častěji také 

setkáváme s termínem tzv. druhé kariéry, který souvisí s alarmující predikcí 

nedostatku lidí na trhu práce. Rozvoj a udržení osobního kvalifikačního potenciálu do 

co nejvyššího věku bude do budoucna klíčový zejména pro zachování poměru mezi 

produktivní a neproduktivní složkou obyvatelstva, s čímž přímo souvisí zachování 

konkurenceschopnosti dané země (Šerák, 2009, s. 189). Vzájemný poměr ekonomicky 

aktivní a neaktivní části obyvatelstva vyjadřuje tzv. poměr závislosti neboli index 

ekonomického zatížení4 (Haškovcová, 2010, s. 87–88). Například v Evropské unii by se 

                                                           
4
 Počet osob v ekonomicky neaktivním věku (0–19, 65+) na 100 osob ekonomicky aktivních 

(Demografie, 2015b). 
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tento index měl z hodnoty 27,5 %, které dosahoval v roce 2013, do roku 2080 téměř 

zdvojnásobit na 51 % (Eurostat, 2014). 

Z tohoto důvodu si již stárnoucí evropská společnost nemůže nadále dovolit 

znevýhodňovat a vylučovat starší osoby z trhu práce, ale naopak by se měla snažit 

podpořit jejich setrvání v pracovní sféře do co nejvyššího věku. Z tohoto důvodu čím 

dál tím více nabírá na významnosti další profesní vzdělávání s orientací na starší 

věkovou skupinu, které zájemcům motivovaným vykonávat své zaměstnání i do 

vysokého věku umožňuje aktualizaci či rozšíření znalostí a dovedností potřebných 

pro výkon pracovní činnosti (Šerák, 2009, s. 183).  

Ze strany České republiky můžeme spatřovat vstřícný krok např. v právní úpravě 

zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, která nabyla účinnosti dnem 1. 

ledna 2010. Díky této právní úpravě není již dosažení důchodového věku ani pobírání 

starobního důchodu překážkou ve výkonu pracovního poměru na dobu neurčitou 

(MPSV, 2010). Problematika zaměstnávání starších pracovníků a seniorů je také 

zohledněna jako jedna z priorit řešení v Národním akčním plánu podporující pozitivní 

stárnutí pro období let 2013 až 2017, kde jsou formulovány mnohé strategické a 

specifické cíle a následná opatření v této oblasti (MPSV, 2015). 

3.1.1 Projekce obyvatelstva České republiky v kontextu stárnutí populace 

Přesto, že jsem si vědoma, že je v současné době pro Českou republiku již dostupná 

Projekce obyvatelstva 2013–2100, všechny mnou níže uvedené údaje budou vycházet 

ze střední varianty Projekce obyvatelstva České republiky 2009–2065 (ČSÚ, 2009), 

které jsou z hlediska časového horizontu predikce srovnatelné s dostupnými údaji za 

Španělsko. 

Dle ČSÚ (2009, s. 6) stejně tak jako Evropa čelí Česká republika v současné době 

výrazným změnám ve věkové struktuře obyvatelstva, které se odrážejí zejména ve 

výrazném nárůstu počtu obyvatel v seniorském věku. Podíl seniorů by se měl při 

zachování současných demografických tendencí do roku 2065 zdvojnásobit a tvořit 

tak téměř třetinu celkové populace České republiky. Nejrychleji by mělo přibývat 

osob starších 85 let, jejichž počet by se měl do konce predikovaného období zvýšit 

oproti počtu v roce 2009 o 7,5 násobek (Tamtéž, s. 7). Nejvíce aktuální údaj přesného 

počtu seniorů přinášejí výsledky Sčítání lidu, domů a bytů (ČSÚ, 2011), podle kterého 
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bylo na území České republiky v roce 2011 evidováno 1 644 836 osob starších 65 let, 

což činilo 16 % z celkového počtu obyvatel. 

V České republice stejně tak jako v ostatních evropských zemích dochází ke zvyšování 

naděje dožití obyvatel. Ta by se z hodnoty 74,2 let pro muže a 80,3 let pro ženy v roce 

2009 měla do roku 2065 navýšit na hodnotu 86,6 let u mužů a 91 let u žen (ČSÚ, 

2009, s. 3). Stárnutí české populace je dobře zřetelné i při sledování vývoje ukazatele 

průměrného věku obyvatelstva, který v roce 2009 činil 40,3 let a do roku 2065 by se 

měl zvýšit na úroveň 49 let (Tamtéž, s. 6). 

Z hlediska faktoru celkové úrovně úhrnné plodnosti můžeme v České republice oproti 

Evropě do budoucna očekávat mírný nárůst v jeho hodnotě. Úhrnná plodnost, která 

v roce 2009 v České republice dosahovala úrovně 1,50, by se tak měla do roku 2065 

mírně zvýšit na hodnotu 1,72 živě narozených dětí na jednu ženu v reprodukčním 

věku (Tamtéž, s. 2). I přes trend zvyšující se úhrnné plodnosti není však 

pravděpodobné, že by počet občanů České republiky mladších 15 let mohl v dohledné 

budoucnosti převýšit počet lidí starších 65 let.  

Nepoměr rozložení věkové struktury obyvatelstva České republiky ve prospěch 

seniorů se v budoucnu projeví také v indexu ekonomického zatížení, který by měl v 

konečném horizontu prognózy přesahovat hodnotu 100, což by představovalo 

početní vyrovnání ekonomicky aktivní a neaktivní skupiny obyvatelstva (Tamtéž, s. 

6). Na základě údajů z Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2065 

(ČSÚ, 2010, s. 8) je nejvíce obyvatel v seniorském věku zastoupeno na území Hlavního 

města Prahy, Královehradeckého, Jihomoravského a Plzeňského kraje. Na druhou 

stranu výrazně menší počet obyvatel starších 65 let evidujeme na severozápadu Čech 

v Ústeckém a Libereckém kraji, kde se logicky setkáváme i s nižší nadějí dožití mužů a 

žen. 

3.1.2 Projekce obyvatelstva Španělska v kontextu stárnutí populace 

Dle studie španělského Národního statistického úřadu (dále INE neboli Instituto 

Nacional de Estadística), který prezentuje projekci obyvatelstva v letech 2014–2064, 

můžeme stejně tak jako v České republice sledovat ve Španělsku zásadní proměnu 

demografické situace. Ta se v kontextu stárnutí projevuje zejména ve změně věkové 

struktury obyvatelstva, kdy se procentuální podíl seniorů, který v roce 2014 činil 18,2 
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% obyvatel, do roku 2029 zvýší na 24,9 % a v roce 2064 dosáhne až 38,7 % celkové 

populace Španělska a bude nadále narůstat (INE, 2014, s. 9). Pro srovnání s údajem 

o počtu seniorů v České republice, který je dostupný z roku 2011, počet osob starších 

65 let ve Španělsku podle výsledků sčítání lidu k 1. lednu 2011 činil 8 092 853, což je 

17,2 % z celkového počtu obyvatel (INE, 2011, s. 5) a lze tento podíl seniorů 

považovat za srovnatelný s podílem seniorů v České republice (s ohledem na celkový 

počet obyvatel). 

Z hlediska střední délky života se Španělsko řadí mezi země s nejvyšší hodnotou 

naděje dožití v celé Evropské unii. Ta dle údajů INE (2014, s. 5–6) již v roce 2014 

činila 79,3 let u mužů a 85,2 let u žen a do roku 2064 by měla dokonce překročit 

hranici 90 let (91 let pro muže a 95 let u žen). To, jak španělská populace stárne, je 

dobře viditelné i na vývoji ukazatele průměrného věku obyvatelstva, který by se měl 

z průměrné hodnoty 41,1 let v roce 2014 do roku 2064 zvýšit na 52,3 let (Tamtéž, s. 

6), což je ve srovnání s Českou republikou v roce 2065 o 3,3 roku více. 

Na stranu druhou se Španělsko jako zbytek Evropy potýká s trvale nízkou mírou 

plodnosti, která v roce 2014 činila 1,27 živě narozených dětí na jednu ženu 

v reprodukčním věku a do roku 2064 bude nadále klesat až na hodnotu 1,22 (Tamtéž, 

s. 3). Z hlediska tohoto fenoménu dosahuje Česká republika znatelně vyšší hodnoty.  

V případě Španělska je predikována také velmi alarmující hodnota indexu 

ekonomického zatížení, který by se měl do roku 2064 z hodnoty 52,1 % zvýšit na 95,6 

%, což by znamenalo stejně jako v České republice téměř početní vyrovnání 

ekonomicky aktivní a neaktivní skupiny obyvatel (Tamtéž, s. 8). Aktuálně jsou 

nejvýznamněji stárnutím populace zasaženy španělské autonomní oblasti Castilla a 

León, Asturie a Aragón, kde množství seniorů převyšuje 20 % z celkového počtu 

obyvatel. Na druhou stranu nejmenší procento lidí v seniorském věku se nachází 

v regionech Navarra, Andalusie a Murcia (Abellán, Vilches, Pujol, 2013, s. 6).  

3.1.3 Vzdělanostní úroveň seniorů v České republice  

Na základě údajů ČSÚ (2014, s. 6–10) o vývoji úrovně vzdělanosti obyvatelstva 

v České republice v letech 1950 až 2011 lze vysledovat postupný nárůst úrovně 

vzdělání českých občanů. Tendence zvyšování se vzdělanostní úrovně obyvatelstva 
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České republiky v posledních desetiletích je zřejmá i ze struktury populace podle 

vzdělání a věkových skupin z roku 2011 (viz Tabulka 1). 

Tabulka 1: Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného 

vzdělání a věku k 26. 3. 2011 v %  

 

(Zdroj: ČSÚ, 2014) 

Z Tabulky 1 dále vyplývá, že se zvyšujícím se věkem vzrůstá podíl lidí se základním 

vzděláním oproti vyšším stupňům vzdělání, a to zejména na úkor úplného středního a 

vysokoškolského vzdělání. 

Jak je zřejmé z Tabulky 2, dominuje z hlediska vzdělanostní struktury mezi českými 

seniory středoškolské vzdělání bez maturity (38,3 %) a středoškolské vzdělání 

s maturitou (27,8 %). Se základním vzděláním či bez vzdělání je v České republice 24 

% seniorů a 9,9 % seniorů má ukončené vysokoškolské vzdělání (ČSÚ, 2009, s. 29). 
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Tabulka 2: Úroveň vzdělání obyvatel ČR v krajích v roce 2009 v %  

 

(Zdroj: ČSÚ, 2009) 

3.1.4 Vzdělanostní úroveň seniorů ve Španělsku 

Španělsko se oproti ostatním vyspělým evropským státům stále potýká s vysokou 

mírou negramotnosti svých obyvatel, zejména pak u lidí narozených před rokem 

1950, tj. současných seniorů. Ztížený přístup ke vzdělání ve Španělsku byl způsoben 

zejména probíhající občanskou válkou ve 40. letech minulého století a následným 

obdobím diktatury Francisca Franca, které trvalo až do jeho smrti do roku 1975 

(Lorente, Cano, 2012, s. 2─3). Ve vzdělanostní úrovni španělských občanů lze tedy 

vypozorovat jasnou tendenci, kdy se zvyšujícím se věkem úměrně klesá úroveň 

dosaženého vzdělání (viz Graf 1). 
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Graf 1: Vzdělanostní sktruktura obyvatel ve věkových skupinách od 16 let a 

výše, 2011  

 

(Zdroj: Abellán, Vilches, Pujol, 2014) 

I přes výrazný posun v úrovni vzdělání španělských seniorů po nastolení demokracie 

nástupem krále Juana Carlose I. v 80. letech 20. století, který je patrný z Grafu 2, je 

vzdělanostní úroveň obyvatel ve věku 65 let a starších ve Španělsku stále velmi 

alarmující. Jak vyplývá z Grafu 2, například ještě v roce 2011 bylo 5,8 % španělských 

seniorů zcela negramotných a 59 % bylo bez vzdělání či se základním stupněm 

vzdělání. Na druhou stranu však můžeme oproti roku 1970 vypozorovat výrazné 

procentuální zvýšení počtu seniorů se středoškolským vzděláním nebo se 

středoškolským vzděláním s maturitou, který se z hodnoty 1,4 % zvýšil na 27,7 %, a 

počtu seniorů s dosaženým vysokoškolským vzděláním, který z hodnoty 0,7 % stoupl 

na 7,5 % (Abellán, Vilches, Pujol, 2014, s. 22). 
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Graf 2: Vývoj vzdělanostní úrovně obyvatelstva ve věku 65 a více let, 

1970─2011  

 

(Zdroj: Abellán, Vilches, Pujol, 2014) 

3.2 Mezinárodní podpora věnovaná problematice seniorů a jejich 

vzdělávání 

Stárnutí populace a rostoucí počet lidí v seniorském věku přitahuje zhruba od 70. let 

minulého století také zvýšenou pozornost významných organizací, které se řešení 

otázky stárnutí populace věnují na mezinárodní úrovni. V této podkapitole se hodlám 

zaměřit zvláště na ty aktivity a programy mezinárodních organizací, které významně 

ovlivnily vývoj strategických dokumentů zabývajících se stářím a stárnutím v České 

republice a ve Španělsku.  

Jako zásadní se z hlediska mezinárodního zájmu o problematiku stárnoucího světa 

jeví rok 1982, ve kterém pod záštitou OSN proběhlo historicky první Světové zasedání 

o stárnutí a stáří ve Vídni. Toto zasedání vyústilo ve vytvoření Mezinárodního akčního 

plánu ke stárnutí, jehož hlavním cílem bylo zvýšení důstojnosti a kvality života lidí ve 

stáří, a který měl za úkol inspirovat všechny členské státy OSN, aby postupně 

implementovaly jeho jednotlivé body do svých politik (Haškovcová, 2010, s. 88–91). 

V návaznosti na tento plán se OSN v roce 1991 zasadila o vydání dalšího klíčového 

dokumentu, kterým jsou Zásady OSN pro seniory (Rezoluce č. 46/91), kde bych 

z hlediska zaměření mé práce vyzdvihla zejména bod č. 4 „mít přístup k odpovídajícím 

vzdělávacím a výcvikovým programům“, bod č. 15 „mít možnost využívat příležitosti 
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k plnému rozvoji svých schopností“ a bod č. 16 „mít přístup ke vzdělávacím, kulturním, 

duchovním a rekreačním zdrojům společnosti“ (MPSV, 2002b). V roce 1991 mohl svět 

také poprvé oslavit Mezinárodní den seniorů, který Valné shromáždění OSN ustanovilo 

na 1. října. Mezinárodní rok seniorů byl OSN vyhlášen o pár let později v roce 1999 a 

jeho ústředním tématem se stal slogan „Společnost pro každý věk“ (Čevela, Kalvach, 

Čeledová, 2012, s. 60). 

Na zasedání ve Vídni navázalo o 20 let později v roce 2002 druhé Světové shromáždění 

o stárnutí a stáří v Madridu, kde byla mimo jiné velká pozornost poprvé věnována 

problematice stárnutí populace v rozvojových zemích, která by se dle prognóz 

demografického vývoje měla v následujících 50 letech dokonce zčtyřnásobit. 

Z potřeby revidovat akční plán z roku 1982, který již zdaleka nereflektoval realitu 21. 

století, byl na tomto shromáždění také uveden v platnost nový Mezinárodní akční plán 

pro stárnutí a stáří známý též pod názvem Madridský plán pro problematiku stárnutí.  

Z hlediska zaměření mé práce je důležité podotknout, že se na rozdíl od předchozího 

akčního plánu v tomto dokumentu již objevila definice potřeby vzdělávání se 

v průběhu celého života jedince jako jedno z klíčových řešení otázky stárnutí světové 

populace (MPSV, 2002a).  

Mezi další mezinárodní organizace, které se významně podílejí na řešení otázky stáří 

a stárnutí, patří kromě OSN například WHO, která se zabývala kvalitou života seniorů 

již v několika dokumentech jako Zdraví pro všechny do roku 2000 nebo Zdraví pro 21. 

století (Haškovcová, 2010, s. 89). Čevela, Kalvach a Čeledová (2012, s. 62–63) zase 

upozorňují na přínos EU (resp. Evropské komise), která v souvislosti s touto 

tématikou vydala několik významných dokumentů a v roce 2010 vyhlásila rok 2012 

za Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Otázkami dopadů 

stárnutí obyvatelstva, zaměstnaností starších pracujících a potřebou rozvoje 

dovedností občanů v průběhu celého života se Evropská komise zabývá také ve 

strategickém dokumentu Evropa 2020 (Evropská komise, 2010).  

Z organizací úzce zaměřených na problematiku stáří a stárnutí můžeme jmenovat 

např. AGE, EURAG, IFA ad. Přímo z hlediska vzdělávání seniorů je známá zejména  

AIUTA, TAT, EFOS či evropskou síť LiLL. Na závěr je však důležité podotknout, že 

tento výčet není zdaleka kompletní a nabízí pouze základní přehled těch 
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nejcitovanějších (tj. nejvýznamnějších) dokumentů a organizací spojených 

s problematikou stáří a stárnutí. 

3.2.1 Národní podpora věnovaná problematice seniorů a jejich vzdělávání v České 

republice 

Dle Kopeckého (2013, s. 16) spadá v České republice otázka vzdělávání seniorů 

převážně do resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Jak upozorňuje Šerák (2009, 

s. 187) zájem státu o starší občany můžeme vysledovat již v dokumentech vydaných 

před rokem 1989, mezi které patří například Zásady péče o staré občany (1977) nebo 

Program přípravy na stáří v ČSSR do roku 1990 (1983). Z více soudobých strategických 

dokumentů, reflektujících potřebu specifického přístupu k seniorské věkové skupině, 

lze jmenovat například Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 

2007, Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004─2006, Národní program 

přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (známý také pod názvem Kvalita 

života ve stáří), Dlouhodobý záměr seniorského vzdělávání na vysokých školách na 

období 2008 až 2015 a především Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro 

období let 2013 až 2017, který vznikl v reakci na výstupy z Evropského roku aktivního 

stárnutí a mezigenerační solidarity (2012).  

Stejně tak jako předchozí národní programy a akční plány se Národní akční plán 

podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 zabývá všemi průřezovými 

oblastmi týkajícími se problematiky stáří a stárnutí populace a je v souladu 

s Madridským mezinárodním akčním plánem pro problematiku stárnutí z roku 2002 

(MPSV, 2014). Význam vzdělávání seniorů pro Českou republiku je zde zdůrazněn 

hlavně v kapitole C nazvané Celoživotní učení, kde jsou definovány i strategické 

a následně specifické cíle a s nimi související opatření. Mezi strategické cíle v této 

oblasti patří například strategický cíl C2: „Zvýšit podíl seniorů zapojených do 

vzdělávání zejména prostřednictvím U3V a akademie seniorů, a to s ohledem na místní 

dostupnost“ nebo strategický cíl C3: „Umožnit seniorům využití mezinárodních 

zkušeností a zapojení se do projektů mezinárodní spolupráce s jinou organizací“ 

(Tamtéž, 2014). V současné době je již dostupná také Zpráva o plnění Národního 

akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 za rok 2014 

(MPSV, 2015). 
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Významným dokumentem je také Dlouhodobý záměr seniorského vzdělávání na 

vysokých školách na období 2008–2015, který byl v roce 2007 vytvořen pod hlavičkou 

Asociace univerzit třetího věku České republiky, jenž se ve svém obsahu zaměřuje na 

univerzitu třetího věku jako na specifickou formu celoživotního vzdělávání.  

Organizaci univerzit třetího věku na vysokých školách v rámci programů 

celoživotního vzdělávání umožňuje § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 

Kromě výše zmíněných dokumentů je problematika vzdělávání starších občanů České 

republiky v různé míře reflektována i v dalších významných dokumentech jako 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice neboli Bílá kniha (2001), 

Strategie celoživotního učení České republiky (2007) či Strategie vzdělávání pro 

udržitelný rozvoj České republiky 2008–2015 (2008). Organizacím, které se v České 

republice podílejí na vzdělávání seniorů, se společně s představením 

institucionálního zabezpečení vzdělávání seniorů budu věnovat v subkapitole 4.3 této 

práce. 

3.2.2 Národní podpora věnovaná problematice seniorů a jejich vzdělávání ve 

Španělsku 

Ve Španělsku je otázkou rozvoje strategických dokumentů a plánů týkajících se 

aktivního stárnutí obyvatelstva pověřen zejména Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales (dále IMSERSO neboli Úřad seniorů a sociálních služeb), který působí pod 

záštitou španělského Ministerstva zdravotnictví, sociálních služeb a rovnoprávnosti. 

První oficiální dokument informující o životních podmínkách seniorů ve Španělsku 

Informe sobre la población anciana en Espaňa (neboli Zpravodaj o starších obyvatelích 

ve Španělsku) vydalo IMSERSO roku 1985. Realizace této studie byla inspirována 

účastí Španělska na prvním Světovém shromáždění o problematice stárnutí ve Vídni v 

roce 1982 pořádaného OSN a podnítila tak zvýšení zájmu o problematiku seniorů a 

stárnutí obyvatelstva ve Španělsku obecně. IMSERSO také od roku 1995 téměř 

každoročně publikuje studie zabývající se problematikou stáří a stárnutí Las personas 

mayores en Espaňa (neboli Senioři ve Španělsku), ve kterých je detailně analyzován 

stav životních podmínek španělských seniorů.  

Za významné také lze považovat dokumenty publikované španělskou Geriatrickou a 

gerontologickou společností (např. Análisis de necesidades y recursos en la atención a 

las personas mayores z roku 2000 neboli Analýza potřeb a zdrojů péče o seniory), 
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která se tématem španělských seniorů zabývá již od roku 1948 (Pinazo, Sanchéz, 

2005, s. 10–12).  

Přímo otázkou vzdělávání seniorů se však do větší hloubky zabývá až strategický 

dokument z roku 1993 známý pod názvem Plan gerontológico nacional (Národní 

gerontologický plán), na který navázal Plan de acción para las Personas Mayores 

2003–2007 nebo Národní akční plán pro seniory z roku 2003, jehož vznik podnítilo 

druhé Světové shromáždění o problematice stárnutí v roce 2002, které navíc 

proběhlo v samotném hlavním městě Španělska, v Madridu. Dle dostupných zdrojů 

žádné další navazující akční plány od té doby publikovány nebyly. Avšak za jeden ze 

současných strategických dokumentů, který alespoň částečně reflektuje problematiku 

vzdělávání seniorů ve Španělsku, lze považovat Libro Blanco Evejecimento Activo 

z roku 2011 neboli Bílou knihu aktivního stárnutí. Organizace, které ve Španělsku 

participují na vzdělávání seniorů, představím v návaznosti na systém 

institucionálního zabezpečení vzdělávání seniorů v subkapitole 4.4 této práce. 
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4 Institucionální zabezpečení vzdělávání seniorů 

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, vzdělávání lidí v seniorském věku přináší užitek jak 

seniorům samotným, tak celé společnosti, čehož jsou si vědomy mnohé významné 

mezinárodní i národní organizace, tak i jednotlivé státy samotné. Z toho logicky 

vyplývá, že zvyšující se poptávka seniorů po vzdělávání (za celospolečenské podpory 

tuto poptávku uspokojit) postupem času vyústila ve vznik vzdělávacích institucí 

speciálně orientovaných na tuto věkovou skupinu. I přesto, že se senioři mají možnost 

vzdělávat i mimo institucionální systém vzdělávání, Petřková s Čornaničovou (2004, 

s. 53) spatřují ve vzdělávání, které probíhá v rámci institucí, mnohé přednosti. Jedná 

se zde hlavně o příznivé spolupůsobení (synergický efekt) výchovných podmínek, za 

které považují: 

 „jasnou cílovou orientaci edukace, 

 odůvodněné metodické postupy (propracované učební plány), kvalifikované 

realizátory (vzdělavatele, resp. animátory, organizační pracovníky), 

 potřebné poznatkové zázemí (odbornou literaturu, studijní pomůcky), 

 realizační prostor (učebny, knihovny, kluby), 

 inspirativní prostředí a odbornou podporu sebevýchovných procesů.“ 

Z mezinárodního hlediska však neexistuje žádný jednotný systém institucionálního 

zabezpečení vzdělávání seniorů a v rámci jednotlivých států se můžeme setkat s velmi 

rozdílnými institucemi, které se podílejí na vzdělávání seniorů, jejichž vznik a podoba 

odpovídá specifikům každé konkrétní země. Se stejným stanoviskem přicházejí 

i Špatenková se Smékalovou (2015, s. 105), které v komplexní reflexi možností a 

forem vzdělávání seniorů v zahraničí spatřují „úkol zajímavý, nicméně téměř 

nadlidský. Identifikovat určité jednotné klasifikační kritérium pro výběr reprezentantů 

takovéhoto vzdělávání je takřka nemožné a pokusit se prezentovat tyto údaje na 

omezeném prostoru nereálné“.  

Mezi všemi bychom však mohli jmenovat jednu instituci, která se (i když v různých 

variacích a s rozličnými názvy) vyskytuje napříč všemi kontinenty. Například v České 

republice je tato instituce známá pod názvem univerzita třetího věku (dále U3V), 

která tak odpovídá i francouzskému (Université du troisième âge) i anglickému 

(University of the Third Age) překladu. Můžeme se však setkat i s jinými názvy jako je 
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např. (v překladu) univerzita volného času, mezigenerační univerzita, univerzitní 

programy pro seniory aj.  

4.1 Instituce univerzity třetího věku 

Za vznikem úplně první U3V stál v roce 1973 profesor Pierre Vellas na Univerzitě 

sociálních věd v Toulouse ve Francii, kterého k tomuto kroku inspirovaly pozitivní 

zkušenosti s prázdninovým kurzem pro seniory probíhajícím na téže univerzitě. Jeho 

iniciativa se setkala s velkým úspěchem a koncept U3V postupně přejalo mnoho 

univerzit po celém světě (Adamec, Kryštof, 2011, s. 15). I přes značné modifikace 

U3V, které odpovídají specifikům konkrétní země, která koncept U3V implementovala 

do svého stávajícího vzdělávacího systému, za dva nejvýznamnější přístupy lze 

v současnosti považovat originální francouzský přístup (model) a na druhé straně 

model britský, který postupně vznikl ve Velké Británii o několik let později (Swindell, 

Thompson, 1995, s. 429). 

4.1.1 Francouzský model U3V 

Pro francouzský model U3V je typické úzké propojení s tradičním systémem dané 

univerzity, na které U3V probíhá (Swindell. Thompson, 1995, s. 431) a dané U3V se 

stávají standardní součástí specializovaných univerzitních center nebo institutů 

dalšího či celoživotního vzdělávání (Huang, 2006, s. 827). To se promítá například do 

obsahu studia, který obvykle odpovídá obsahovému zaměření mateřské univerzity 

(Adamec, Kryštof, 2011, s. 18). 

Přímé propojení s univerzitou, která bývá z hlediska francouzského modelu i hlavním 

organizátorem U3V, deklaroval i první profesor Francouzského svazu univerzit 

třetího věku neboli Union Française des Universités de Tous Âges či UFUTA profesor 

René Frentz z univerzity v Nancy (Huang, 2006, s. 826). 

Silná vazba na univerzitu přináší U3V mnoho výhod. Mezi ně patří například 

participace vysokoškolských pedagogů na přednáškách či možnost využití 

prostorově-technického potenciálu dané univerzity (Adamec, Kryštof, 2011, s. 18). Na 

druhou stranu jsou na účastníky vzdělávání na U3V dle francouzského modelu 

kladeny vysoké akademické standardy, a to jak z hlediska vstupních kritérií, která 

selektují zájemce o studium zejména na základě dosažení určitého stupně vzdělání, 
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tak i z hlediska nároků kladených na studenty během studia (Swindell. Thompson, 

1995, s. 432). 

Francouzský model U3V se ujal zejména v Belgii, Švýcarsku, Polsku, Itálii, ale je 

typický také pro U3V v České republice a setkáváme se s ním i na U3V v Argentině a v 

dalších zemích Latinské Ameriky (Tamtéž, s. 432). 

4.1.2 Britský model U3V 

Existence U3V v britském modelu není na rozdíl od francouzského modelu 

podmíněna spoluprací s univerzitou, ale za U3V může být považována jakákoli 

instituce (klub, spolek, ale i univerzita), kde vzdělávání probíhá spíše na bázi 

svépomocné organizace samotných seniorů, kteří mnohdy také zastávají roli 

samotného lektora (Adamec, Kryštof, 2011, s. 16). Ačkoli britské U3V vycházejí 

z francouzského modelu U3V, založili Britové vlastní model U3V, který se vyvinul na 

základě jejich tradičního sociálního a kulturního kontextu (Huang, 2006, s. 827). 

Swindell a Thompson (1995, s. 432─433) řadí mezi silné stránky britského modelu 

například minimální členské příspěvky, žádná akademická omezení v podobě splnění 

určitých vstupních požadavků či závěrečných zkoušek, dostupnost lekcí (probíhají na 

rozličných místech od místních knihoven a kulturních domů až po soukromé objekty 

účastníků), flexibilní rozvrh, metody i obsah výuky ad. Kromě Velké Británie je 

britský model U3V uplatňován například v Austrálii nebo na Novém Zélandě.  

4.1.3 Virtuální univerzita třetího věku 

Společně s rozmachem ICT začíná být ve světě nabízena také distanční forma studia 

U3V, která je v českém prostředí známá pod názvem virtuální univerzita třetího věku 

(dále vU3V). Ta je vhodná zejména pro ty seniory, kteří se z nějakého důvodu 

(vzdálenost, zdravotní stav, osobní preference) nemohou účastnit klasické prezenční 

formy výuky na U3V. Za pionýrský projekt je v tomto směru považována australská 

inciativa z roku 1998 „U3A Online“ (Adamec, Kryštof, 2011, s. 16─17).  

4.2 Další formy institucionálního zabezpečení vzdělávání seniorů  

Na druhou stranu existují země, kde se klasický institut U3V nerozšířil. Jeden 

z hlavních důvodů, proč v těchto státech dominují na poli vzdělávání seniorů jiné 

vzdělávací instituce, spatřuje Swindell a Thompson (1995, s. 432) v tom, že se tyto 
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instituce lépe adaptovaly na místní kulturu i podmínky. Často však mají mnoho 

společných znaků jak s francouzským, tak s britským modelem U3V.  

Například v USA lze za jeden z nejrozšířenějších vzdělávacích programů pro seniory 

považovat Institutes for Learning in Retirement (ILRs). S francouzským modelem U3V 

má tato instituce společné například to, že je financována vysokými školami nebo 

univerzitami, zároveň je zde dle britského modelu kladen velký důraz na 

svépomocnou organizaci výuky vlastními členy a malou míru oficiálních požadavků 

spojených se studiem (Tamtéž, s. 432). 

V Japonsku se kromě vzdělávání seniorů v tradičních „kominkans“ (komunitní 

vzdělávání ve veřejných síních) setkáváme s tzv. „univerzitami pro letité“, které 

fungují nezávisle na tradičních univerzitách, mají vlastní budovy i učitele a odlišují se 

tak jak od francouzského tak i britského modelu U3V. Značně rozšířené jsou 

v Japonsku mezi seniory také tzv. studijní kroužky, kde za pomoci vyškoleného 

facilitátora senioři vzdělávají sebe navzájem (Tamtéž, s. 431).  

Tzv. „univerzity pro letité“ fungující na stejném principu samostatnosti jako ty 

v Japonsku najdeme i v Čině, kde se na vzdělávání seniorů významnou mírou podílejí 

také samotné pracovní organizace, ve kterých v minulosti senioři působili, a pro které 

dle kulturních zvyků bývá starost o jejich bývalé zaměstnance v důchodu stejně běžná 

jako starost o zaměstnance současné (Tamtéž, 1995, s. 430). 

Se zajímavou institucí, která seniorům nabízí vzdělávání na vysokoškolské úrovni, ale 

nejedná se o U3V, se setkáváme v Holandsku pod názvem Hoger Onderwijs voor 

Ouderen (dále HOVO neboli Vyšší vzdělávání pro starší). Kurzy na HOVO trvají 

obvykle v rozsahu pěti až deseti týdnů a výuka se koná jednou týdně formou 

workshopu nebo přednášky. I přesto, že HOVO není považováno za U3V v pravém 

slova smyslu, je řádným členem AUITA i EFOS (Špatenková, Smékalová, 2015, s. 108). 

Specifický koncept U3V, který neodpovídá ani francouzskému ani britskému modelu 

U3V, nalezneme i v Rakousku. Senioři se zde totiž účastní výuky s ostatními studenty 

v běžných studijních programech a slučují se na univerzitách do tzv. asociací starších 

studentů, skrze které zastávají názory a práva seniorů na dané univerzitě (Swindell, 

Thompson, 1995, s. 430). Rakouští senioři tak mohou při řádném plnění studijních 
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povinností dosáhnout plné vysokoškolské kvalifikace, dle Adamce a Kryštofa (2011, 

s. 16) však senioři obvykle studují pouze ze zájmu a o dosažení diplomu neusilují.  

Ve Švýcarsku kromě klasických U3V existují tzv. Seniorenuniversitӓt, které i přesto, že 

jsou obvykle administrativně propojeny s lokální univerzitou, fungují jako samostatné 

instituce a nabízejí vzdělávací aktivity pro lidi ve věku 60 let a výše (Špatenková, 

Smékalová, 2015, s. 108).  

Kromě vU3V fungují ve světě další alternativy vzdělávání pomocí ICT. Za jeden 

z nejstarších internetových portálů, který byl přednostně vytvořen za účelem 

vzdělávání starší generace ve světě nových technologií, je považován tzv. Elderweb, 

který vznikl v roce 1994 v Kanadě (Tamtéž, s. 110). V Německu existuje zase 

internetový portál SeniorenNet či Seniorentreff, který je speciálně přizpůsoben 

uživatelům v seniorském věku a mimo edukační rozměr slouží také jako sociální 

platforma, díky které mají senioři možnost komunikovat s ostatními uživateli online 

či se účastnit organizovaných setkání členů této komunity (Tamtéž s. 107).  

Samozřejmě jsem si vědoma, že kromě U3V  a výše uvedených alternativních 

programů se na vzdělávání seniorů ve světě podílí celá řada dalších institucí. 

Z hlediska cíle mé práce se v následujících subkapitolách budu věnovat představení 

institucionálních systémů v České republice a ve Španělsku.  

4.3 Institucionální zabezpečení vzdělávání seniorů v České republice 

Dlouho předtím, než se v České republice objevily instituce speciálně orientované na 

vzdělávání seniorů, měli senioři možnost účastnit se vzdělávacích aktivit v institucích 

zaměřených na celou dospělou populaci. Mezi prvními tuto funkci plnily například 

lidové školy, které na našem území začaly vznikat od roku 1919. Po roce 1948 

vzdělávání dospělých měla plně v moci Komunistická strana Československa, za jejíž 

éry se jednalo převážně o výchovné a vzdělávací aktivity v lokálních kulturních 

centrech pořádané státními společenskými organizacemi pod záštitou lokálních 

výborů Národní fronty (Palán, 2003, s. 46). Dle Livečky (1979, s. 177) patřil mezi 

hlavní organizace podílející se na těchto aktivitách například Svaz československo-

sovětského přátelství, Český a Slovenský svaz žen, Československá vědeckotechnická 

společnost, Československý červený kříž a dále místní svazy různého charakteru 

(např. Svaz chovatelů drobného zvířectva, ovocnářský a zahrádkářský svaz ad.).  
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4.3.1 Klubová zařízení 

Dle Adamce a Kryštofa (2011, s. 17─18) tak jako v mnoha dalších zemích západní 

Evropy datujeme v tehdejším Československu počátky organizovaného vzdělávání 

zaměřeného výhradně na seniorskou populaci zhruba do 70. let minulého století. 

Jednalo se zejména o vzdělávací aktivity v tzv. klubových zařízeních známých 

nejčastěji pod názvem kluby pro občany v postproduktivním věku, kluby důchodců či 

kluby aktivního stáří, které mimo jiné plnily také vzdělávací funkci (Livečka, 1979, s. 

200). První klub tohoto typu byl díky iniciativě Československého červeného kříže 

založen v roce 1978 v Praze 6 - Břevnově, přičemž zájem ze strany seniorské 

veřejnosti byl tak výrazný, že podobné kluby postupem času začaly vznikat po celé 

Praze a v přilehlých obcích a následně i v dalších městech ve zbytku republiky 

(Aktivnistari.eu, 2015). 

I přesto, že klubová zařízení spíše než na vzdělávání kladou důraz na budování a 

rozvoj sociálních kontaktů jedince a uspokojení jeho individuálních zájmových potřeb 

(Mühlpachr, 2004, s. 139), zůstávají tyto instituce (dnes známé mimo jiné i pod názvy 

jako kluby seniorů, kluby dříve narozených aj.) nejvíce rozšířenou 

institucionalizovanou formou aktivizace seniorů v České republice (Šerák, 2009, s. 

199). Mezi hlavní poskytovatele klubových zařízení řadíme zejména orgány státní 

správy, domovy důchodců, různé dobročinné a charitativní organizace, ale stále se na 

jejich zakládání podílí i Český svaz žen nebo Svaz důchodců České republiky (Tamtéž, 

s. 199). Z hlediska vzdělávání seniorů tyto kluby nabízejí zejména jednorázové 

edukační aktivity nejrozmanitějšího charakteru.  

4.3.2 Akademie třetího věku 

Aktivita Československého červeného kříže s dalšími orgány (např. Socialistickou 

akademií a Okresními ústavy národního zdraví) dále vyústila také v založení první 

instituce specificky orientované na vzdělávání seniorů, která dodnes nese název 

akademie třetího věku (dále A3V). Po založení první A3V v Přerově v roce 1983 

podobných institucí v Československé republice začaly vznikat desítky a dodnes tvoří 

A3V na poli vzdělávání seniorů relevantní alternativu univerzitám třetího věku 

(Adamec, Kryštof, 2011, s. 17─18). 
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A3V mohou být v současnosti založeny prakticky kdekoli a kýmkoli. Nejčastěji jsou 

A3V zřizovány humanitárními a dobrovolnickými organizacemi typu Český červený 

kříž nebo veřejnými institucemi jako jsou kulturní domy, muzea či knihovny5. 

Z tohoto hlediska dle Šeráka (2009, s. 198) A3V stále nabízejí alternativu poměrně 

organizované formy vzdělávání seniorům v těch regionech, které nedisponují 

vysokými školami, a tudíž nenabízejí možnost účasti na U3V. Na druhou stranu tato 

nejednotnost ve zřizovatelích oproti U3V způsobuje to, že je prakticky nemožné 

vytvořit nějaký komplexní přehled o programech, které pod záštitou A3V probíhají, a 

tudíž je také velmi obtížné objektivně zhodnotit jejich kvalitu. Výuka na A3V je 

většinou rozdělena do dvou semestrů. 

Z hlediska metod výuky se v A3V nejčastěji jedná o přednášku, seminář, diskuzní 

metody či je výuka doplněna o různé doplňkové programy jako jsou exkurze, 

sportovní aktivity ad.  Studium na A3V je výrazně méně náročné než studium na U3V 

(nebo vU3V), a to zejména z důvodu, že studenti obvykle nejsou během ani na konci 

studia povinni skládat jakoukoli zkoušku, která by ověřovala jejich nabyté znalosti 

(Haškovcová, 2010, s. 136). Potvrzení o absolvování kurzu je účastníkům vystaveno 

většinou jen na základě přítomnosti na výuce (Šerák, 2009, s. 198). 

4.3.3 Univerzita třetího věku 

Ke vzniku prvních U3V na našem území opět významně přispěl Československý 

červený kříž, v tomto případě ještě za spolupráce s Českou gerontologickou a 

geriatrickou společností. Z jejich strany se jednalo převážně o zajištění organizačního 

chodu U3V, zatímco univerzita vždy zaštiťovala tyto programy po stránce odborné. 

Dnes už je pravidlem, že studijní programy na U3V kompletně spadají pod správu 

samotné univerzity, která dané kurzy nabízí (Adamec, Kryštof, 2011, s. 18).  

Vznik úplně první U3V datujeme do roku 1986 na Univerzitě Palackého v Olomouci, 

přičemž první akademické roky byla tamní U3V ještě řízena pod záštitou 

Československého červeného kříže a celkovou správu pod sebe převzala Univerzita 

Palackého až v roce 1991. Haškovcová (2010, s. 130) doplňuje, že dalším 

průkopníkem v této oblasti byla Univerzita Karlova, která v rámci dnešní 1. lékařské 

                                                           
5
 Jedním ze zřizovatelů A3V je posledních několika letech v několika českých krajských městech i 

Městská policie, která seniorům nabízí vzdělávací kurzy orientované převážně na prevenci 
kriminálních rizik a na zvyšování spotřebitelské a finanční gramotnosti (MPB, 2015). 
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fakulty založila U3V o pouhý rok později než Univerzita Palackého. Za třetí nejstarší 

U3V v České republice je považována U3V na Univerzitě Hradec Králové, kde se 

pravidelné přednáškové cykly zaměřené výhradně na seniorskou populaci konají od 

roku 1989 (Ondráková, 2012, s. 69).  

Dle Adamce a Kryštofa (2013, s. 18─19) obsah studia na U3V odpovídá svým 

zaměřením standardně vyučovaným studijním programům a předmětům na dané 

vysoké škole. Nabídka kurzů je tudíž na U3V velmi rozmanitá a v současnosti 

zahrnuje prakticky všechny vědní obory od humanitních a společenskovědních, přes 

přírodovědné až po technické obory. Kurzy na U3V mají nejčastěji charakter cyklu 

tematicky vybraných přednášek nebo seminářů, které se realizují v rámci jednoho 

studijního programu (kurzu).  

Na některých univerzitách mají zájemci po absolvování základních programů U3V 

možnost účastnit se dále nástavbových oborů nebo jen seminářů či workshopů 

(Friedová, 2015). Na mnoha univerzitách existují také Kluby posluchačů a absolventů 

U3V, které se podílejí na organizování jednorázových vzdělávacích či kulturních 

(besedy, exkurze, letní školy), ale i pouze společenských aktivit (společenské akce 

jako plesy apod.), jež doplňují standardní nabídku kurzů U3V (Adamec a Kryštof, 

2013, s. 19). Detailnějšímu představení U3V v České republice se budu věnovat v páté 

kapitole této práce. 

Asociace univerzit třetího věku 

Narůstající potřeba koordinace činnosti a vzájemné výměny informací mezi rychle 

vznikajícími U3V na jednotlivých univerzitách na území České republiky vyústila 

v roce 1993 v založení Asociace univerzit třetího věku (dále AU3V). Před vznikem 

AU3V tuto potřebu do značné míry saturovala Sekce akademií a univerzit třetího věku 

při České gerontologické a geriatrické společnosti, která však v momentě kdy U3V 

plně přešly pod správu vysokých škol, ztratila svůj funkční význam (Adamec, Kryštof, 

2011, s. 22). Kromě koordinační role AU3V usiluje o spolupráci s již zmiňovanými 

organizacemi zabývajícími se vzděláváním seniorů na mezinárodní úrovni (např.  

AUITA, EFOS ad.).  

V současné chvíli má AU3V na 38 aktivních členů, mezi něž se řadí jednotlivé vybrané 

fakulty na téměř všech českých veřejných vysokých školách (AU3V, 2015). Univerzita, 
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která studium na U3V nabízí, ale není prozatím členem  AU3V, je například U3V na 

Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Oproti tomu Vysoká škola 

technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola uměleckoprůmyslová 

v Praze a Akademie výtvarných umění v Praze v rámci nabídky kurzů celoživotního 

vzdělávání neposkytují žádný vzdělávací program zaměřený přímo na seniory. 

4.3.4 Virtuální univerzita třetího věku 

S rozvojem ICT a díky iniciativě AU3V vznikla v roce 2007 také první virtuální 

univerzita třetího věku (vU3V) na území České republiky. Hlavními realizátory tohoto 

projektu se stali zástupci Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity 

v Praze a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  

Hlavními realizátory vU3V v České republice se stali zástupci provozně ekonomické 

fakulty České zemědělské univerzity v Praze a Matematicko-fyzikální fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. Adamec a Kryštof (2011, s. 112─113) zdůrazňují, že český 

koncept vU3V, zahrnující prvky prezenční formy studia, zachovává vU3V sociální 

aspekt, který je z hlediska vzdělávání seniorů velmi významný a který je v některých 

zahraničních konceptech vU3V opomíjen (E-senior, 2015).  

Kurzů vU3V se může účastnit každý zájemce pobírající starobní nebo invalidní 

důchod bez rozdílu věku nebo osoby ve věku 50 let a výše, které však musí být v době 

trvání studia nezaměstnaní.  Z hlediska obsahu vU3V nabízejí pestrou paletu 

virtuálních kurzů (např. Čínská medicína v naší zahrádce, Dějiny oděvní kultury, 

Historie a současnost české myslivosti ad.), které souvisí s nabídkou studijních oborů 

na spolupracujících vysokých školách (Tamtéž, 2015).  

Kurzy jsou jednosemestrální a skládají se zpravidla z 6 videopřednášek v délce 45─60 

minut, jejichž promítání se studenti jednou za 2 týdny účastní v regionálním středisku 

a jsou pokaždé zakončeny skupinovým vypracováním testových otázek (Tamtéž, 

2015).  

Studium vU3V sestává jak z prvků e-learningu a distančního vzdělávání, tak jsou jeho 

nedílnou součástí prezenční přednášky v určených regionálních konzultačních 

střediscích, kterých je v současnosti v České republice dle Portálu vzdělávání seniorů 

(2015) téměř 200. Mimo společné přednášky jsou studentům po přihlášení do 
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internetového portálu k dispozici doplňující studijní materiály k jednotlivým 

přednáškám, mezi něž patří seznam doporučené literatury, doprovodné texty, 

transkript videopřednášky aj.).  Prostřednictvím tohoto portálu mohou studenti také 

komunikovat s lektory a se spolužáky z daného regionálního konzultačního střediska 

(Adamec, Kryštof, 2011, s. 112─115). 

Pro úspěšné absolvování kurzu se musí student účastnit minimálně 80 % prezenčních 

přednášek, vypracovat test následující za každou videopřednáškou a úspěšně složit 

závěrečný test. Dobrým zvykem vU3V také bývá společné celodenní setkání studentů 

z geograficky si blízkých středisek na konci semestru, kde se mimo jiné absolventům 

6 semestrů na vU3V slavnostně předávají Osvědčení o absolvování daného programu 

(Tamtéž, s. 112─115). 

4.3.5 Rozhlasová akademie třetího věku 

Za další příklad dobré praxe vzdělávání seniorů Šerák (2009, s. 198─199) uvádí 

Rozhlasovou akademii třetího věku (dále RATV), která byla nejprve v rozmezí let 

1991─1997 součástí programu Stříbrná mozaika specializovaného na seniory 

a vysílaného na vlnách Českého rozhlasu 2 - Praha. Pro velký úspěch a počet zájemců 

se však stala RATV v roce 1997 samostatným pořadem a svým posluchačům nabízela 

příležitost absolvovat vzdělávací cykly nejrozmanitějšího zaměření. Hlavním cílem 

RATV bylo přemístit výuku z „kamenných budov do éteru“ a zpřístupnit tak možnost 

vzdělávání i těm seniorům, kteří se z nějakého důvodu nemohli nebo nechtěli účastnit 

prezenčních přednášek, které se realizovaly v rámci A3V (Vieweghová, 2010).  

Postupem času se kromě změny jména na Rozhlasovou univerzitu celoživotního 

vzdělávání (dále RUCV) měnil také obsah, ale i forma pořadu. Namísto dlouhodobých 

cyklů monotematických přednášek s jedním lektorem se postupně upřednostňovaly 

kratší cykly, ve kterých se prostřídalo několik odborníků na dané téma.  Co se týká 

formy, kromě přednášek bylo učivo studentům zprostředkováno také v podobě 

rozhovoru nebo diskuze. Změnou také prošly požadavky na úspěšné absolvování 

cyklu, kdy studenti namísto vypracovávání rozsáhlých závěrečných prací, měli 

povinnost na konci každého cyklu odpovědět na otázky vztahující se k odvysílanému 

dílu (Tamtéž, 2010).  
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Zajímavým se také jeví postupné zapojení spolupráce s internetovou stanicí Český 

rozhlas Leonardo specializující se na popularizaci vědy a internet, která kromě 

zasílání odpovědí prostřednictvím klasické pošty umožnila elektronickou komunikaci 

se studenty, čímž do svých řad přilákala mimo jiné i mladší zájemce o studium. 

Obdržené odpovědi od studentů byly pečlivě vyhodnoceny týmem lektorů, kteří 

úspěšným absolventům udělovali čestné diplomy. Do studia RUCV se mohl zapojit 

kdokoli, bez složení přijímací zkoušky, přičemž ověřování nabytých znalostí bylo vždy 

na dobrovolném rozhodnutí absolventa. Se studiem na RUCV byla spojena také řada 

doplňkových aktivit (slavnostní předávání diplomů, studijně-rehabilitační pobyty, 

účast na natáčení apod.). Činnost RUCV byla ukončena v lednu 2011 (Tamtéž, 2010). 

4.3.6 Univerzita volného času 

I přesto, že se instituce známé pod pojmem univerzity volného času (dále UVČ) 

nezaměřují pouze na seniory, ale orientují se na širokou veřejnost, jsou to právě lidi 

v seniorském věku, kteří nabídky UVČ využívají výrazně nejvíce. Obecně se však UVČ 

zaměřují na znevýhodněné kategorie obyvatelstva (ženy na mateřské dovolené, 

nezaměstnaní, lidé pobírající invalidní nebo starobní důchod apod.) a studenty. Účast 

na programech UVČ není podmíněno dosažením určité úrovně předchozího vzdělání 

a nabyté znalosti v průběhu kurzů nejsou nijak formálně ověřovány. Na druhou 

stranu není současně ani zvykem, že by účastník obdržel nějaký oficiální certifikát 

nebo alespoň osvědčení o absolvovaném studiu.  

Univerzity volného času jsou podobně jako A3V zakládány širokým spektrem 

organizací, mezi něž opět nejčastěji patří kulturní domy, knihovny a domovy 

důchodců (Šerák, 2009, s. 199). Můžeme se však také setkat s tím, že univerzita 

volného času funguje pod záštitou středních a vyšších odborných škol či pod 

hlavičkou samotné univerzity (např. Univerzita volného času na Filozofické fakultě 

Univerzity Pardubice). Šerák (Tamtéž, s. 199─200) dále uvádí, že první a největší 

univerzita volného času byla založena v rámci Evropského roku seniorů (1993) 

v Praze, nyní známá pod názvem Centrum celoživotního vzdělávání (viz dále). 

4.3.7 Centrum celoživotního vzdělávání 

Centra celoživotního vzdělávání (dále CCV) jsou vzdělávací centra neprofesního 

charakteru poskytující organizované a cenově vstřícné zájmové vzdělávání pro 
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všechny věkové kategorie. CCV jsou součástí vzdělávacích programů většiny českých 

vysokých škol a součástí jejich nabídky jsou kromě kurzů pro širokou veřejnost také 

U3V (Aktivnistari.eu, 2015).  

Šerák (2009, s. 200) však upozorňuje na „specifický a v našich podmínkách prozatím 

ojedinělý druh organizace“, který představuje Centrum celoživotního vzdělávání, 

sídlící od roku 2013 v Kulturním domě Ládví na Praze 8. Toto CCV vzniklo v roce 

2005 za účelem sdružení dlouhodobě úspěšných existujících programů jako je 

Univerzita volného času (fungující od ledna 1993) a Experimentální univerzita pro 

prarodiče a vnoučata (od října 2004). Dále CCV od roku 2005 pořádá kurz s názvem 

Centrum zdravého stárnutí. Součástí CCV byl do ledna 2013 také velmi populární tzv. 

Přípravný kurz ke studiu na U3V známý též pod názvem „seniorský nulťák“, jenž 

vznikl v roce 1988 jako reakce na neuspokojenou poptávku zájemců o vzdělávání na 

U3V (Aktivnistari.eu, 2015). Dle Haškovcové (2010, s. 135) seniorský nulťák, 

nabízející rozmanité cykly přednášek různých oborů, sloužil jako alternativa pro ty 

studenty, kteří se nedostali do kapacity kurzů na U3V nebo pro ty, kteří se neodvážili 

studia na univerzitě. Na studijní požadavky a výstupy nenáročná forma přípravného 

kurzu také lákala ty seniory, kteří si na nějaký čas potřebovali „oddychnout“ od 

nároků kladených na studenty na U3V, ale zároveň se chtěli dále vzdělávat. 

Výuka ve všech kurzech CCV je většinou rozdělena na semestry a realizována ve 

formě bloků. Kurzovné se pohybuje v řádu stokorun se sníženou sazbou pro vybrané 

kategorie obyvatelstva (např. seniory). Studenti CCV mají také možnost účastnit se 

dodatečných aktivit, probíhajících pod záštitou občanského sdružení Aktivní stáří EU 

v Klubu vzájemného porozumění. Tyto rozmanité aktivity jsou organizovány 

samotnými studenty a hlavně absolventy CCV na dobrovolné bázi, kteří se o své 

znalosti a dovednosti chtějí podělit s ostatními zájemci (Aktivnistari.eu, 2015). 

4.3.8 Knihovny 

Mezi instituce, které kromě veřejných knihovnických a informačních služeb také 

zastávají i vzdělávací funkci, patří knihovny. V široké nabídce jejich vzdělávacích 

kurzů najdeme často i programy zaměřené přímo na seniorskou populaci, která vedle 

dětí tvoří nejpočetnější skupinu uživatelů knihoven (Novotná, 2013). Jako příklad za 

všechny můžeme uvést Městskou knihovnu v Praze, která se od roku 2014 podílí na 
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projektu „Senioři píší Wikipedii“ a v rámci svých vzdělávacích aktivit nabízí editační 

kurzy pro ty seniory, kteří by se do projektu chtěli zapojit (MLP, 2015). Mezi výhody, 

které nabízí vzdělávání seniorů v knihovnách, patří dle Novotné (2013) například 

finanční i místní dostupnost a bezpečné a známé prostředí. Knihovny také čím dál tím 

větší mírou participují na realizaci výuky U3V a vU3V, ve smyslu poskytnutí svých 

prostor a zajištění tak lepší dostupnosti studia i v menších obcích (MPSV, 2015, s. 25).  

4.4 Institucionální zabezpečení vzdělávání seniorů ve Španělsku 

Mohlo by se zdát překvapivé, že navzdory tomu, že v některých evropských zemích 

začaly již na počátku 70. let vznikat první U3V, Španělsko až do poloviny 70. let ve 

směru vzdělávání seniorů nevyvinulo žádnou větší iniciativu. Dle Lorenta a Cana 

(2012, s. 2─3) bylo toto „zpoždění“ oproti zbytku Evropy způsobeno tím, že se 

Španělsko až do této doby stále nacházelo pod nadvládou diktátora Francisca Franca, 

který stál ve vedení španělské politiky již od roku 1939. Až po pádu Frankova režimu 

v roce 1975 byly v zemi znovu nastoleny principy demokracie, které dovolovaly 

proniknout novým vlivům a myšlenkám, mezi něž patřila také potřeba věnovat se 

otázce vzdělání španělských seniorů.  

Poskytnout seniorům možnost doplnit si či rozšířit své vzdělání bylo a stále je velmi 

aktuální a žádané také z důvodu vysoké negramotnosti starší španělské populace. 

Mnoho lidí kvůli probíhající občanské válce v letech 1936 až 1939 a následných letech 

diktatury nemělo možnost dokončit během svého života ani základní vzdělání. 

Abellán, Vilches a Pujol (2014, s. 22) uvádějí, že ještě v roce 1970 bylo 18,5 % 

španělských obyvatel zcela negramotných. V reakci na tento fakt ve Španělsku od 

poloviny 70. let postupně začaly vznikat instituce, které se potřebě vzdělávat tuto 

věkovou skupinu obyvatel začaly věnovat6.  

4.4.1 Klubová zařízení 

Mezi jedny z prvních institucí, které se zhruba od poloviny 70. let alespoň částečně 

začaly podílet na vzdělávání seniorů, řadíme seniorská centra, která jsou ve 

                                                           
6
 Jak podotýká Requejo (2009, s. 57─58), do doby než se objevily vzdělávací programy speciálně 

zaměřené na vzdělávání seniorské populace, měli senioři ve Španělsku stejně tak jako v České 
republice možnost vzdělávání v institucích orientovaných na vzdělávání dospělých občanů jako jsou 
například lidové univerzity (Universidades Populares), které ve Španělsku začaly vznikat na konci 19. 
století. 
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Španělsku známá také pod názvy jako centra třetího věku, seniorské kluby aj. V rámci 

těchto center je seniorům kromě služeb poradenského a asistenčního charakteru 

poskytována rozmanitá nabídka společenského, kulturního a zájmového vyžití. 

V posledních letech centra čím dál tím více reagují na potřebu celoživotního rozvoje 

člověka a senioři se zde mohou účastnit i různorodých, většinou jednorázových 

vzdělávacích aktivit (Pérez, 2004, s. 157─158).  

Jedná se například o knižní kluby, semináře o zdravotní výchově, kulturní exkurze, 

hudební, taneční a výtvarné dílny, setkání podporující znovuobnovení tradic a zvyků 

či aktivity na posilování mezigeneračních vztahů a dobrovolnictví. Zajímavostí je, že 

aktivity v těchto zařízeních jsou často organizovány a vedeny samotnými seniory 

(Escarbajal a kol., 2007, s. 131─132). 

4.4.2 Aula třetího věku 

V roce 1978 bylo ve Španělsku na návrh Generálního zastupitelství pro rodinu a pod 

hlavičkou Generálního ředitelství pro komunální rozvoj založeno 21 kulturně 

vzdělávacích institucí orientovaných exkluzivně na seniorskou populaci. Tyto 

instituce, které dnes známe pod obecným názvem auly třetího věku, se postupně 

rozšířily na území celého Španělska a dodnes jsou jednou z nejvyužívanějších 

alternativ seniorského vzdělávání (Murga, Berzosa, 1981, s. 15). 

Nejčastějším zřizovatelem aul třetího věku jsou dle Peréze (2004, s. 163) územní 

orgány státní správy (města, obce, radnice). Gairín a kol. (2013, s. 13) uvádí, že velké 

množství aul třetího věku také úzce spolupracuje s univerzitami ve svém okolí. Forma 

této kooperace probíhá v tom smyslu, že aula třetího věku nabízí své vlastní 

vzdělávací aktivity nebo programy, přičemž univerzita danou instituci podporuje 

například tím, že jí pro výuku poskytne vlastní prostory nebo figuruje v roli 

konzultanta pro zajištění vyšší odborné úrovně těchto programů.  

Jak upozorňuje Mendía (1991, s. 59), nabídka vzdělávacích aktivit aul třetího věku je 

velmi rozmanitá a odvíjí se zejména od specifických zájmů a potřeb účastníků. 

Nejčastěji je však výuka zaměřena na čtyři základní oblasti: příprava na dokončení 

základního vzdělání, rozšíření kulturního povědomí (např. studium historie, umění, 

literatura), přednášky a semináře zaměřené na zvyšování kvality života (např. 

ekologie, správné stravovací návyky, zdraví) a umělecké dílny (např. divadlo, tanec, 
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hudba, sochařství apod.). Rozdílnému obsahu studia se také přizpůsobují adekvátní 

metody výuky. Účastníci aul třetího věku neskládají v průběhu ani na konci studia 

žádné zkoušky (Requejo, 2009, s. 57─58). Peréz (2004, s. 163) uvádí, že tento typ 

programů do určité míry koresponduje s typickou nabídkou španělských lidových 

univerzit, které se však orientují na vzdělávání celé dospělé populace.  

CEATE 

Rychlé rozšíření aul třetího věku v roce 1983 vyústilo v založení Confederación 

Espaňola de Aulas de Tercera Edad (dále CEATE neboli Španělský svaz aul třetího 

věku). Tato nezisková organizace v současné chvíli sdružuje více než sto různých 

institucí typu aul třetího věku, které se však vyskytují pod rozličnými názvy jako 

například Kulturní aula pro seniory, Univerzitní aula pro starší občany ad. Hlavním 

účelem CEATE je podpořit a propojit spolupráci a výměnu zkušeností mezi aulami 

třetího věku v jednotlivých regionech Španělska. Hlavním posláním CEATE je kromě 

podpory spolupráce na regionální úrovni a rozvoje stávajících aul třetího věku také 

snaha o jejich rozšíření na celé území Španělska. Dále pak CEATE tyto instituce 

zastupuje na národní i mezinárodní úrovni a každoročně organizuje velké množství 

kongresů, konferencí, kulatých stolů a kurzů s cílem zvýšit vzdělanostní a kulturní 

úroveň seniorů (CEATE, 2015).  

4.4.3 Univerzitní programy pro seniory 

Univerzitní programy pro seniory začaly ve Španělsku vznikat až v 90. letech 20. 

století, a to zejména díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí a samozřejmě 

také díky iniciativě samotných univerzit. V současnosti univerzitní programy pro 

seniory (dále PUM neboli Programas Universitarios para Mayores) můžeme najít ve 

vzdělávací nabídce většiny španělských univerzit (AEPUM, 2015).  

Mezi průkopníky, kteří na své akademické půdě dali vzniknout PUM, řadíme 

Univerzitu Alcalá de Henares (1993), Univerzitu Pontificia de Salamanca (1994) a 

Univerzitu v Granadě (Lorente a Cano, 2012, s. 6).  Byli to také zástupci těchto tří 

univerzit, kteří zorganizovali mezi 21. a 23. listopadem roku 1996 v Granadě první 

Národní kongres univerzitních programů pro seniory. Celkově se tehdy tohoto srazu 

účastnilo čtrnáct španělských univerzit a zástupci čtyř španělských institucí 

sdružených pod AUITA jako například Katalánský svaz aul celoživotního vzdělávání a 
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Galicijská kulturní asociace celoživotního vzdělávání dospělých (Orte, 2006, s. 185). 

Po prvním setkání do současné chvíle proběhlo dalších 13 kongresů, z čehož se 

letošní čtrnáctý ročník uskutečnil opět v Granadě (AEPUM, 2015).  

Konání těchto kongresů na národní úrovni vzniklo z potřeby sjednotit a koordinovat 

rozličné iniciativy za účelem ustanovení společné metodologie a systému řízení PUM 

a vzájemného sdílení zkušeností a návrhů pro další rozvoj. Za jeden 

z nejvýznamnějších dopadů těchto setkání můžeme považovat ustanovení Comisión 

Nacional de Programas Universitarios para Mayores neboli Národní komise 

univerzitních programů pro seniory v roce 2001 a vytvoření Asociación Estatal de 

Programas Universitarios para Personas Mayores (dále AEPUM neboli Státní asociace 

univerzitních programů pro seniory) v roce 2004 (Ronda, 2008, s. 2). 

Obsah vzdělávání jednotlivých PUM ve Španělsku vykazuje širokou rozmanitost. Na 

druhou stranu je z dat, která uvádí Gairín a kol. (2013, s. 58) zřejmé, že největší zájem 

je v těchto programech projevován o humanitní (45 %) a sociální vědy (27 %). Dále 

však studenti jeví zájem i o přírodní vědy (12 %), právo (7 %), environmentální 

výchovu (6 %) a nejmenší účast studenti těchto programů projevují o technické vědy 

(2 %) a umění (1 %). 

Kurzy PUM se tak jako klasické univerzitní kurzy skládají z povinných, povinně 

volitelných i volitelných předmětů. Sjednocené však nejsou ani metody výuky 

jednotlivých předmětů.  Ty mají různé podoby jako konference, přednášky, praktické 

činnosti, skupinové diskuse a debaty, kulaté stoly, moduly, semináře, kolokvia, 

tematické cykly apod. (Tamtéž, s. 58). Detailnější informace o PUM ve Španělsku 

představím v rámci komparace v páté kapitole této práce. 

AEPUM 

AEPUM si klade podobné cíle jako AU3V v České republice, a to podporovat 

vzdělávací programy pro seniory na univerzitní úrovni. Pro dosažení tohoto cíle se 

asociace snaží podněcovat a rozvíjet dialogy mezi univerzitami a státními i 

soukromými subjekty a sloužit jako informační centrum a poradna v otázce těchto 

programů. V současné chvíli AEPUM zaštiťuje 47 PUM na univerzitách po celém 

Španělsku (AEPUM, 2015). 
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CAUMAS 

Další významnou organizací, která od roku 2003 ve Španělsku věnuje pozornost PUM 

je Confederación estatal de asociones y federaciones de alumnos y exalumnos de 

programas universitarios de mayores (dále CAUMAS neboli Státní konfederace 

asociací a federací studentů a absolventů univerzitních programů pro seniory). 

Hlavním cílem CAUMAS je za spolupráce s veřejnými i soukromými univerzitami a 

různými asociacemi a federacemi, které se zabývají vzděláváním seniorů, zlepšit 

organizaci, koordinaci a úroveň PUM a zároveň se zasadit o jejich rozšíření na všech 

španělských univerzitách (CAUMAS, 2015). 

4.4.4 UNED 

Od roku 2008 se španělští senioři mohli v rámci Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (dále UNED neboli Národní univerzita distančního vzdělávání) účastnit 

také prvního distančního univerzitního programu speciálně zaměřeného na seniory, 

známého pod názvem UNED Sénior (UNED, 2015). 

Program UNED Sénior nabízí (podobně jako vU3V v České republice) možnost 

distančního vzdělávání na univerzitní úrovni všem těm seniorům, kteří mají kvůli 

vzdálenosti nebo jiným překážkám problém účastnit se prezenčních kurzů a aktivit 

(Tamtéž, 2015). První ročník programu UNED Sénior byl k dispozici pouze pro 

studenty madridské pobočky této univerzity, postupem času se však rozšířil do 

dalších přidružených center UNED. V průběhu šesti let existence se tohoto programu 

účastnilo více než 14 000 studentů ve 25 centrech, z čehož 21 se nachází přímo ve 

Španělsku a 4 další v zahraničí (konkrétně ve Švýcarsku, Velké Británii, Buenos Aires 

a Mexiku), kde nabízí své služby španělsky mluvícím seniorům, zejména španělských 

emigrantům. Programu UNED  Sénior se může účastnit kdokoli starší 55 let. 

4.4.5 Canal Sénior 

Canal Sénior je španělská celostátní síť poskytující vzdělávání v rozličných oblastech 

(např. technologie, ekonomie, zdraví, sportu, gastronomie a dalších) konkrétně 

orientovaných na skupinu starší 55 let. Uživatelé se například mohou účastnit on-live 

konferencí a vzdělávacích seminářů pořádaných experty z různých oborů. Hlavním 

charakteristickým rysem těchto programů je interakce mezi účastníky a referujícím. 

Stejně tak jako u živé konference nebo přednášky referující interaguje (i když 

http://www.uned.es/
http://www.uned.es/
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zprostředkovaně) s živým publikem, které mu během výstupu může klást otázky 

a zároveň reagovat na dotazy ostatních účastníků. Pro ty, kteří se daného programu 

nemohli účastnit v přímém přenosu, je na stránkách Canal Sénior k dispozici zdarma 

videotéka se záznamy ze všech konferencí a kurzů, které proběhly. Ti z účastníků, 

kteří naopak preferují osobnější formu výuky, Canal Senior nabízí několik aktivit, 

kterých se zájemci mohou účastnit také prezenčně (CANAL SÉNIOR, 2015). 

4.4.6 Campus Sénior  

Campus Sénior podobně jako Canal Sénior je internetový portál zaměřený na věkovou 

skupinu 55 let a více, která se zde může vzdělávat prostřednictvím kurzů, které jsou 

dostupné jednak online v podobě videí nebo prostřednictvím on-live kurzů, které 

probíhají také zprostředkovaně pomocí internetu, ale student komunikuje s lektorem 

v reálném čase. Portál také poskytuje širokou nabídku prezenčních kurzů, a to 

v několika největších městech Španělska (Madrid, Sevilla, Málaga, Valladolid a Santa 

Cruz na Tenerife).  Kurzy na Campus Sénior jsou zaměřené převážně na zvyšování 

digitální gramotnosti seniorů, kteří se jejich prostřednictvím učí například využívat 

internetové aplikace jako Skype a sociální sítě nebo se dozvídají jak pracovat 

s digitální fotografií či jak bezpečně nakupovat na internetu. Campus Sénior úzce 

spolupracuje s nadací Vodafone-Španělsko, která se rozhodla tento projekt finančně i 

technicky zaštítit (CAMPUS SÉNIOR, 2015). 
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5 Komparace instituce univerzity třetího věku a univerzitních 

programů pro seniory 

5.1 Cíl komparace 

Cílem komparace je zjištění, zdali univerzitní programy pro seniory ve Španělsku 

vycházejí ze stejného modelu instituce univerzity třetího věku jako univerzity třetího 

věku v České republice, tj. z francouzského modelu, tak jak je definovaný v oddílu 

4.1.1 této práce. 

5.2 Dílčí cíl komparace 

Dílčím cílem komparace je určit základní shodné a rozdílné znaky instituce univerzity 

třetího věku v České republice a instituce univerzitních programů pro seniory ve 

Španělsku. Reflexi vybraných rozdílů a podobností se budu věnovat v diskuzi (tj. 

v subkapitole 5.7 této kapitoly). 

5.3 Výběr kritérií 

Pro zvolení relevantních kritérií komparace jsem vycházela z premisy, že vzdělávání 

seniorů v institutu U3V v České republice dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách, by mělo vždy probíhat v rámci programů celoživotního vzdělávání dané 

univerzity.  

Vzdělávací program, jak jej definuje Palán (2002, s. 235), je tvořen organizovaným 

sledem vzdělávacích akcí. Vzdělávací akce je dle Palána (Tamtéž, s. 233) „forma 

(konkrétní podoba) promyšleného, plánovitého a organizovaného vzdělávacího 

působení jednotlivců, skupin nebo institucí, jehož cílem je předávání edukační informace 

(vědomostí, dovedností, názorů a postojů)“. Při přípravě vzdělávací akce se zpracovává 

základní pedagogický dokument tzv. vzdělávací projekt, který „zahrnuje komplexní 

informace o vzdělávací akci, o její organizaci a řízení“ (Tamtéž, s. 235). Vzdělávací 

projekt by měl dle Palána (Tamtéž, s. 235) obsahovat: 

a) „název vzdělávací akce, 

b) informace o organizátorovi a odborném garantu, 

c) charakteristiku a cíl vzdělávací akce, 

d) kritéria pro případný výběr účastníků vzdělávací akce, 
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e) obsahovou náplň vzdělávací akce, 

f) časový a místní plán (časový fond a místo konání), 

g) materiální, technické a finanční zabezpečení akce, 

h) informace o lektorech, 

i) způsob vyhodnocování průběhu a účinnosti vzdělávací akce, 

j) organizační zabezpečení (doprava, ubytování, stravování, vedení dokumentace), 

k) hospitace a kontrola, 

l) příprava didaktické techniky, 

m) způsob examinace a závěrečné vyhodnocení akce“. 

Na základě dostupných údajů a z hlediska předmětu zkoumání jsem si jako kritéria 

komparace z výše uvedených bodů zvolila následující: 

a) název, 

b) informace o organizátorovi, 

c) kritéria pro případný výběr účastníků, 

d) obsahová náplň, 

e) místní plán, 

f) způsob examinace. 

5.4 Sběr údajů 

Při sběru údajů, jsem se zaměřila pouze na informace o U3V, které jsou členy AU3V, 

a o PUM, které jsou členy AEPUM. Závěry komparace lze tedy vztahovat pouze na 

řádné členy těchto asociací. Z hlediska formy studia jsem se v komparaci zaměřila 

pouze na klasickou prezenční formu studia na U3V. Nejsou zde tedy zohledňovány 

například instituce jako vU3V v České republice nebo UNED ve Španělsku, které nadto 

z hlediska dělení U3V na francouzský a britský model lze považovat za model 

samostatný. 

Výčet konkrétních U3V za Českou republiku a PUM za Španělsko, které splňovaly toto 

kritérium a byly zahrnuty do komparace, naleznete v příloze A a v příloze B na konci 

této práce.  

V akademickém roce  2014/2015 ve Španělsku v rámci PUM studovalo 43 292 

studentů na 43 univerzitách, které jsou součástí AEPUM (AEPUM, 2015). V České 
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republice v akademickém roce 2014/2015 studovalo na 38 univerzitách, které jsou 

členy AU3V v rámci U3V 47 694 studentů (přesný počet studentů mi s laskavostí 

poskytl mluvčí AU3V pan profesor Petr Vavřín). 

5.5 Popis jednotlivých kritérií 

5.5.1 Název 

Z hlediska tohoto kritéria lze předpokládat, že by U3V vycházející z francouzského 

modelu université du troisième âge měly optimálně přejmout i toto pojmenování 

v odpovídajícím překladu do jazyka, ve kterém v dané zemi probíhá výuka.  

U3V 

Co se týče U3V v České republice veškerá nabídka vzdělávacích akcí určených pro 

seniory, která je organizována v rámci programu celoživotního učení dané univerzity, 

nese jednotný název univerzita třetího věku (Šerák, 2009, s. 196). Avšak v době 

vzniku prvních institucí U3V na našem území nebylo toto pojmenování zcela 

jednotné. Například U3V, která v roce 1988 vznikla dohodou tří královéhradeckých 

vysokých škol, přejala název univerzita třetího věku až v roce 2000, kdy se rozhodla 

pro vstup do AU3V (Ondráková, 2012, s. 69).  

Iniciativu sjednotit názvosloví a tak „budovat a registrovat značku U3V“ má ve svých 

strategických cílech i samotná AU3V. Dle zápisu z konference AU3V na téma Zajištění 

kvality seniorského vzdělávání formou Univerzity třetího věku konané v roce 2014 

v Rančířově v tomto směru AU3V již jedná s MŠMT o zaregistrování ochranné známky 

„univerzita třetího věku“, kterou by tak mohly používat pouze U3V, které jsou řádnými 

členy této asociace (AU3V, 2014). 

S jednotným pojmenováním U3V se dnes tedy setkáváme na všech univerzitách, které 

jsou řádnými členy AU3V jako např. Univerzita třetího věku při Univerzitě Palackého 

v Olomouci, Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity atd.  

PUM 

Ve Španělsku se pro označení instituce, v jejímž rámci jsou realizovány vzdělávací 

akce určené pro seniory organizované univerzitami, užívá obecný název univerzitní 

programy pro seniory (Gairín a kol., 2013, s. 51). Samotné univerzity, které tyto 

programy organizují, však volí své vlastní specifické pojmenování. Setkáváme se 
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s rozmanitými názvy jako Universidad Sénior neboli Univerzita senior (Katalánsko), 

Programa Sénior neboli Program senior (Kantabrie), Universidad Permanente neboli 

Celoživotní univerzita (Alicante), Aula Universitaria para Mayores neboli Univerzitní 

aula pro seniory (Cádiz) a s mnohými dalšími variantami. S názvem Universidad de 

Tercera Edad (do češtiny přeloženo univerzita třetího věku) se ve smyslu označení 

konkrétních vzdělávacích programů pro seniory na univerzitě ve Španělsku 

nesetkáváme. Tento pojem však ve španělštině existuje a je chápán synonymně 

k termínu univerzitní programy pro seniory (AEPUM, 2015). 

Z hlediska názvosloví PUM se potýkáme ještě s dalším matoucím prvkem. Nezřídka se 

totiž setkáváme s tím, že totožné pojmenování typické pro PUM používají i některé 

auly třetího věku (viz oddíl 4.3.2 této práce) jako například La Universidad 

Permanente (Celoživotní univerzita), která je přitom typickým příkladem instituce 

auly třetího věku. V roce svého založení nesla dokonce název Universidad Nacional 

Aulas de la Tercera Edad neboli Národní univerzita aul třetího věku (UNATE, 2015). 

Srovnání 

Z hlediska tohoto kritéria se na rozdíl od České republiky, kde je názvosloví pro 

jednotlivé U3V dnes již sjednocené (a koresponduje tak s tradičním francouzským 

modelem U3V), názvy jednotlivých PUM ve Španělsku navzájem velmi liší.  Na druhou 

stranu termín univerzita třetího věku ve španělském překladu existuje a je chápán 

synonymně k obecnému označení univerzitních programů pro seniory. 

5.5.2 Informace o organizátorovi 

Dle francouzského modelu je instituce U3V v převážné většině případů organizována 

samotnou univerzitou, na které U3V probíhá, a to nejčastěji v rámci programů 

celoživotního vzdělávání dané univerzity (viz oddíl 4.1.1). Oproti tomu U3V na 

základě britského modelu jsou organizovány různými kluby, spolky či samotnými 

seniory, jsou řízeny demokraticky zvolenou komisí skládající se z členů pořádající 

instituce a s univerzitami spolupracují pouze ve výjimečných případech (viz oddíl 

4.1.2). 

U3V 

Ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění vyplývá, že oficiálně 

by měly být U3V v České republice organizovány výhradně v rámci programů 
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celoživotního vzdělávání na univerzitě, jejichž jsou součástí (AU3V, 2015, s. 3). To 

samé je zřejmé z Hlavy III. článku 4 Stanov AU3V pojednávajícím o členství v asociaci, 

kdy AU3V mezi své řádné členy přijímají jen ty U3V, kterou jsou organizovány 

vysokými školami (AU3V, 2013, s. 1). Navzdory tomu se v praxi setkáváme s tím, že 

„U3V“ organizují i jiné vzdělávací instituce než univerzity, jako je tomu například 

v případě Univerzity třetího věku v Mladé Boleslavi, která je za podpory statutárního 

města Mladá Boleslav organizovaná společností Služba škole (SŠMB, 2015). Avšak 

z hlediska toho, že tato vzdělávací instituce není řádným členem AU3V, ji zde uvádím 

pouze jako výjimku a standardně bývá organizátorem U3V univerzita. 

PUM 

I přesto, že ve Španělsku, tak jako v České republice neexistuje zákon, který by 

definoval vztah PUM a vysokých škol, z informací, které jsou zveřejněné na webových 

stránkách AEPUM vyplývá, že PUM jsou považovány za „oficiální“ a mohou se stát 

řádnými členy AEPUM pouze za předpokladu, že jsou organizovány v rámci univerzit 

(AEPUM, 2015).  

Na druhou stranu v rámci španělských univerzit často probíhají i jiné vzdělávací 

programy než U3V (např. v rámci aul třetího věku), které však nejsou organizovány 

danou univerzitou, ale pouze využívají její materiální zabezpečení a technické 

vybavení, popřípadě daná univerzita poskytuje odborný dohled nad kvalitou těchto 

programů (Gairín a kol., 2013, s. 13). 

Srovnání 

Stejně tak jako v případě U3V v České republice řadící se mezi oficiální členy AU3V 

jsou ve Španělsku PUM zaštítěné AEPUM organizovány univerzitami, na kterých U3V 

nebo PUM probíhá. 

5.5.3 Kritéria pro případný výběr účastníků 

Na rozdíl od britského modelu U3V, kde za běžných okolností nejsou na zájemce 

o vzdělávání kladeny žádné vstupní požadavky, je vzdělávání na U3V dle 

francouzského modelu limitováno určitými přijímacími kritérii. Kromě dosažení 

potřebné věkové hranice bývá přijetí na U3V podmíněno např. dosažením určitého 

stupně vzdělání (Swindell, Thompson, 1995, s. 432). 
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U3V 

Studium na U3V v České republice bývá ve valné většině případů podmíněno 

dosažením středoškolského stupně vzdělání (např. na U3V Univerzita Hradec 

Králové) nebo středoškolského stupně vzdělání s maturitou (např. U3V Masarykovy 

univerzity nebo U3V Karlovy univerzity).  Některé U3V (např. U3V Západočeské 

univerzity v Plzni) však na tomto požadavku netrvají (Šerák, 2009, s. 196).  

Nejdůležitějším kritériem přijetí na U3V stále zůstává dosažení určité věkové hranice.  

Dle Adamce a Kryštofa (2013, s. 19) je vzdělávání na U3V umožněno hlavně těm 

zájemcům, kteří dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu. Někdy je 

však věk stanoven explicitně. Nejnižší věková hranice pro přijetí na U3V je dle 

dostupných údajů 50 let. S tou se setkáváme například na U3V na Technické 

univerzitě v Liberci, Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústní nad Labem, 

Univerzitě Palackého v Olomouci, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na Vysoké škole 

polytechnické v Jihlavě. Na U3V mohou však studovat i mladší studenti, jelikož 

některé U3V do řad svých posluchačů přijímají také studenty s invalidním postižením 

bez ohledu na věk. 

Vzhledem k tomu, že se za U3V ve většině případů platí, je kromě výše uvedených 

kritérií podmínkou přijetí ke studiu také zaplacení určitého poplatku (tj. registrační 

poplatek, kurzovné aj.).  

PUM 

V případě PUM je ve většině případů od uchazečů vyžadováno potvrzení o dokončení 

základní školní docházky (např. Aula Universitaria de Mayores v Cádizu), ale 

v některých případech (jako např. na Aula Permanente de Formación Abierta 

v Granadě) je kritérium dosažení určitého stupně vzdělání pro přijetí opomíjeno 

úplně (Gairín a kol., 2013, s. 55).   

Hlavním kritériem pro přijetí je pro většinu PUM dosažení určitého minimálního 

věku, který je většinou vyjádřen explicitně nikoli na základě statusu starobního nebo 

invalidního důchodce (Tamtéž, s. 55). Nejnižší věková hranice pro přijetí na PUM je 

dle dostupných údajů 40 let, a to na Universidad Valladolid a na Universidad San 

Pablo (AEPUM, 2015).  
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V případě, že je studium na PUM placené, je zájemce před přijetím do studia povinen 

zaplatit určitou částku, kterou stanoví daná univerzita (Gairín a kol., 2013, s. 56). 

Srovnání 

Z hlediska kritéria dosažení určitého stupně vzdělání je na U3V obvykle vyžadováno 

dosažení středoškolského stupně vzdělání či středoškolského stupně vzdělání 

s maturitou, zatímco vstup na PUM je z většiny případů podmíněn pouze dosažením 

základního stupně vzdělání či k tomuto kritériu při výběru účastníků není přihlíženo 

vůbec. 

Hlavním kritériem přijetí je v obou institucích dosažení určité věkové hranice. Z 

hlediska U3V je ve většině případů tato hranice určena dosažením minimálního věku 

pro přiznání starobního důchodu, z hlediska PUM je věk většinou určen explicitně. 

V obou případech však bývají do programů přijímáni i lidé mladšího věku než je věk 

seniorský (tj. 65 let), u PUM je nejnižší věková hranice pro přijetí dokonce o 10 let 

nižší než u U3V.  

Pokud je na U3V nebo PUM vyžadováno zaplacení určitého poplatku spojeného se 

studiem, je jeho uhrazení další obvyklou podmínkou přijetí zájemce. Jak U3V tak PUM 

se ve většině případů platí. 

5.5.4 Obsahová náplň 

Jedním ze základních znaků U3V, které jsou organizovány na základě francouzského 

modelu U3V, je kritérium, že obsahové zaměření vzdělávacích programů odpovídá 

zaměření studia na fakultě či univerzitě, na které daná U3V probíhá (Huang, 2006, 

s. 828).  

U3V 

Jak vyplývá ze zápisu z konference AU3V na téma Zajištění kvality seniorského 

vzdělávání formou Univerzity třetího věku, asociace klade na U3V v České republice 

požadavek „uskutečňovat programy a obory univerzit třetího věku převážně v souladu 

se zaměřením dané fakulty nebo vysoké školy (technické, ekonomické, zdravotní a jiné)“ 

(AU3V, 2014). Setkáváme se zde však i s výjimkami, jako jsou například počítačové 

kurzy pro seniory, které bez ohledu na akreditované obory nabízí prakticky všechny 
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U3V, jelikož je o účast na těchto kurzech ze strany seniorů velký zájem (Špatenková, 

Smékalová, 2015, s. 90).  

Dle Dlouhodobého záměru seniorského vzdělávání na vysokých školách na období 

2008–2015 by měla být nabídka programů U3V v rámci možností univerzity co 

nejvíce komplexní (AU3V, 2008). AU3V také usiluje o to, aby byly vzdělávací 

programy v rámci U3V strukturovány do oborů, jež jsou koncipovány na bázi 

povinných a volitelných předmětů, za které student získává určitý počet kreditů 

(AU3V, 2015). 

PUM 

Dle Orte (2006, s. 189) se obsahová náplň studia PUM ve Španělsku obvykle odvíjí od 

odborného zaměření univerzity, na které daný PUM probíhá.  Tuto informaci 

potvrzuje i Vicente (2009, s. 139), dle kterého nabídka vzdělávacích programů na 

konkrétní U3V obvykle koresponduje s kmenovými obory vyučovanými na dané 

univerzitě.  

Na šestém Národním kongresu univerzitních programů pro seniory, který v roce 

2002 proběhl v Alicante, byla vyvinuta snaha sjednotit strukturu daných programů 

z hlediska rozdělení na povinné a povinně volitelné v rámci PUM (AEPUM, 2002), 

jelikož studijní programy PUM se často skládají pouze z povinných nebo naopak 

pouze z povinně volitelných předmětů (Vicente, 2009, s. 139).  

Srovnání 

Obsah studia na U3V a PUM v obou případech koresponduje s obory vyučovanými na 

daných univerzitách a jako ve standardních studijních programech bývají předměty 

rozděleny na povinné a povinně volitelné. 

5.5.5 Časový a místní plán  

Co se týče časového plánu, je výuka na U3V dle francouzského modelu tak jako ve 

standardních univerzitních studijních programech rozdělena na semestry. Z hlediska 

úzké vazby na univerzitu, která je typická pro francouzský model U3V, využívají U3V 

obvykle prostorového potenciálu dané univerzity, která daný kurz organizuje (Huang, 

2006, s. 827).   
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U3V 

Studijní programy v rámci U3V jsou členěny do semestrů a délka jejich trvání se 

nejčastěji pohybuje kolem tří až čtyř let (Adamec, Kryštof, 2013, s. 19). Existují však 

i jednoleté vzdělávací programy (AU3V, 2015). Minimální délka trvání jednoho kurzu 

na U3V by měla čítat 12 hodin aktivní výuky. Ta se odvíjí na jednu stranu od 

požadavku, který U3V ukládá AU3V, na druhou stranu od minimálního počtu hodin, 

který je potřeba pro poskytnutí finanční podpory na provoz U3V od MŠMT dle 

dodatku č. 1 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. 2 434/2011-33 z roku 2011. 

Z hlediska místa konání je výuka na U3V ve většině případů realizována v prostorách 

samotné univerzity. V poslední době je však stále větším trendem, že univerzity 

zakládají pobočky U3V v menších městech v okolí, aby tak zpřístupnily výuku i těm 

zájemcům, kteří by měli problémy s delším dojížděním. Děje se tak i na základě 

Strategického cíle č. 2: Zvýšit podíl seniorů zapojených do zájmového vzdělávání 

prostřednictvím U3V a akademie seniorů, a to s ohledem na místní dostupnost, který byl 

definován v rámci Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro 

období let 2013 až 2017 (MPSV, 2014). Dle jednoho z opatření vzniklých na základě 

Specifického cíle č. 1: Rozvíjet U3V a další vzdělávací aktivity pro seniory s důrazem na 

zajištění dostupnosti i v menších městech a obcích, je pro rozšíření poboček U3V i do 

měst a obcí, které nedisponují vlastní univerzitou, využito zejména sítě veřejných 

knihoven7 (MPSV, 2015, s. 25).  Prosazení dostupnosti univerzitního vzdělávání pro 

seniory je zároveň i součástí vize Asociace univerzit třetího věku ČR (AU3V, 2015). 

PUM 

Dle závěrů, které byly odsouhlaseny na šestém Národním kongresu univerzitních 

programů pro seniory v roce 2002 v Alicante (AUPUM, 2002), je výuka PUM členěna 

jako u standardních univerzitních studijních programů do semestrů a minimální 

délka trvání jednoho studijního programu v rámci PUM jsou tři roky. Přepočteno na 

vyučovací hodiny tj. 400 až 450 odučených hodin.  Z hlediska délky trvání 

jednotlivých kurzů byla na témže kongresu ustanovena minimální délka trvání, která 

u povinných a povinně volitelných předmětů (kurzů) čítá 20 hodin (Tamtéž, 2002). 

                                                           
7
 Přehled knihoven, které své prostory poskytují pro výuku U3V v menších městech a obcích byl 

zpracován Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR a je dostupný na 
http://www.skipcr.cz/odborne-organy/60/univerzity-tretiho-veku/at_download/file (MPSV, 2015). 

http://www.skipcr.cz/odborne-organy/60/univerzity-tretiho-veku/at_download/file
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Z hlediska místního plánu probíhá výuka na PUM až na některé výjimky standardně 

v prostorách patřících konkrétní univerzitě, na které se daný PUM realizuje (Gairín 

a kol., 2013, s. 60). 

Srovnání 

Jak v případě U3V, tak v případě PUM je studium realizováno v rámci semestrů. I přes 

značné rozdíly u jednotlivých programů lze na U3V a PUM vysledovat určitou 

tendenci z hlediska délky trvání programů, který je obvykle rozložen do tří let (tj. 6 

semestrů). Jak pro U3V, tak pro PUM je stanovena také minimální délka trvání 

jednoho kurzu, která je v případě U3V o 8 hodin nižší.  

Z hlediska místa konání je výuka na U3V i PUM obvykle realizovaná v prostorách 

jednotlivých univerzit, které je organizují. V České republice se v posledních letech 

rozvinula tendence zřizovat pobočky U3V i v menších městech a obcích a zvýšit tak 

tím dostupnost tohoto typu seniorského vzdělávání pro ty seniory, kterým by 

dojíždění na nejbližší univerzitu působilo komplikace. 

5.5.6 Způsob examinace a závěrečného vyhodnocení 

Na rozdíl od britského modelu U3V, který je prostý jakýchkoli akademických omezení 

např. v podobě závěrečných zkoušek, je úspěšné absolvování U3V dle francouzského 

modelu podmíněno splněním určitých kritérií. Na základě splnění těchto kritérií bývá 

zvykem, že účastník vzdělávání obdrží osvědčení (certifikát) o úspěšném absolvování 

dané U3V, které však v žádném případě nevede k získání oficiálního vysokoškolského 

titulu. V britském modelu U3V není udělování certifikátů a s ním spojené slavnostní 

ceremonie obvykle zvykem (Swindell, Thompson, 1995, s. 432─433). 

U3V 

Pro úspěšné absolvování studijních programů na U3V je vedle povinné účasti na 

přednáškách také podmínka složení závěrečné zkoušky (nejčastěji v podobě testů) 

nebo odevzdání seminární práce či eseje na zvolené téma (např. U3V při Filosofické 

fakultě Univerzity Karlovy, U3V Západočeské univerzity v Plzni).  

Absolvování U3V v žádném případě nevede k získání vysokoškolského titulu, ale 

účastník ve většině programů obdrží osvědčení o úspěšném absolvování U3V, jehož 

předání standardně probíhá v oficiálních slavnostních prostorách dané univerzity 
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(Adamec, Kryštof, 2013, s. 19). Udělování osvědčení se realizuje na základě pravidel 

o udělování osvědčení o absolvování programů celoživotního vzdělávání na příslušné 

univerzitě (AU3V, 2008). 

PUM 

V případě PUM je účastník vzdělávání hodnocen pouze na základě prezence a není 

zvykem, že by pro úspěšné absolvování studijního programu PUM bylo potřeba 

skládat nějaké závěrečné zkoušky. V případě, že je studentovi zadáno vypracovat 

nějakou seminární práci nebo esej, je zcela na jeho dobrovolné vůli zdali úkol splní 

nebo ne (Gairín a kol., 2013, s. 55).  

Součástí slavnostního ukončení kurzu bývá předání čestného diplomu či osvědčení 

o úspěšném absolvování. Nejčastěji se setkáváme s certifikáty označenými jako 

Graduado Sénior neboli Univerzitně vzdělaný senior (např. na Universidade Sénior de 

la Universidade de Coruňa), Diploma Sénior neboli Diplom senior (na Universitat 

Oberta per a Majors na Baleárských ostrovech nebo na Aula de la Experiencia v 

Seville) doplněný o jméno konkrétní univerzity (AEPUM, 2015). Absolvování PUM 

neposkytuje účastníkům právo na získání kvalifikace či oficiálního vysokoškolského 

titulu (Gairín a kol., 2013, s. 56). 

Srovnání 

Hlavním odlišným znakem způsobu examinace na U3V od PUM je fakt, že jsou 

účastníci U3V kromě povinné prezence často povinni pro úspěšné absolvování 

programu složit závěrečnou zkoušku nebo vypracovat seminární práci či esej.  

V obou případech však nevede úspěšné absolvování U3V či PUM k dosažení 

standardního vysokoškolského titulu. V případě U3V i PUM je zvykem úspěšnému 

absolventovi programu udělit osvědčení nebo diplom. 

5.6 Závěr komparace  

Z výsledků komparace vyplývá, že jak pro U3V tak i pro PUM je typické úzké 

propojení se systémem mateřské univerzity, která je v obou případech hlavním 

organizátorem těchto institucí, tak jako je to typické i pro francouzský model U3V.  

Vliv napojení na univerzitu můžeme vysledovat například i na obsahu studia 

programů U3V a PUM, který ve většině případů koresponduje s vědními obory, které 



66 
 

jsou standardně vyučovány na dané univerzitě a stejně tak jako standardní vzdělávací 

programy na univerzitě jsou i programy na U3V a PUM rozděleny do jednotlivých 

semestrů. Oba tyto znaky jsou v souladu s francouzským modelem U3V. 

Typické pro francouzský model je také to, že obě instituce mají ve většině případů 

určena kritéria pro přijetí účastníků a požadavky na úspěšné absolvování programu 

i přesto, že konkrétní podmínky nejsou zcela jednotné a liší se nejenom v rámci U3V 

a PUM, ale i univerzitu od univerzity a program od programu.  Ve většině případů je 

však přijetí ke studiu podmíněno dosažením určité věkové hranice a dokončení studia 

alespoň vzornou docházkou.  

Závěrem komparace na základě srovnání dle vybraných kritérií lze tedy logicky 

konstatovat, že obě tyto instituce vycházejí ze stejného modelu univerzity třetího 

věku, a to modelu francouzského. 

5.7 Diskuze 

Úvodem bych chtěla poznamenat, že níže uvedené závěry plynoucí z komparace U3V 

v České republice a PUM ve Španělsku mohou poskytnout pouze velmi 

zevšeobecněný pohled na dané instituce, a to hlavně z důvodu, že se jednotlivé U3V a 

PUM na konkrétních univerzitách a jejich fakultách z hlediska zvolených kritérií 

navzájem značně odlišují. Dílčí odlišnosti nacházíme i na úrovni jednotlivých 

programů a kurzů, které v rámci konkrétních U3V a PUM probíhají. Toto samotné 

zjištění lze však považovat také za jeden z významných výstupů, ke kterému jsem 

v rámci komparace těchto institucí došla. 

Velmi zajímavým poznatkem se mi jeví, že i přesto, že jsou studijní programy na U3V 

i PUM primárně určeny seniorům, tak jak je tento pojem vymezen v subkapitole 1.3 

mé práce, U3V i PUM přijímají do svých řad i studenty o mnoho (někdy i desítek) let 

mladší. V České republice je to dle dostupných údajů 50 let, ve Španělsku je nejnižší 

věková hranice dokonce o 10 let nižší, tj. 40 let. 

Domnívám se, že tento jev si lze vysvětlit například tím, že v době, kdy byly zakládány 

tyto instituce, byla věková hranice, která určovala, kdo je a kdo není seniorem 

podstatně nižší, než je tomu dnes. Z tohoto důvodu se mi jeví jako logičtější krok 

přijímat do těchto institucí studenty na základě dosažení hranice věku potřebného 
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pro přiznání starobního důchodu (tak jako je to u většiny U3V), která pružně reaguje 

na měnící se demografické tendence, než na základě exaktně stanovené věkové 

hranice, jako je tomu u většiny PUM.  

Z hlediska místního plánu mě (hlavně u U3V v České republice) zaujala stále se 

zvyšující a státem podporovaná tendence zřizování poboček U3V v menších městech 

a obcích v okolí, která dle mého názoru spíše odpovídá britskému modelu univerzit 

třetího věku, který pro místo konání z velké části využívá právě veřejné sítě knihoven 

či jiných kulturně vzdělávacích zařízení. Jako příklad mohu uvést U3V při Univerzitě 

Palackého v Olomouci, která má od akademického roku 2015/2016 pobočku U3V 

v knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově. To je dle mého mínění důkazem, že i U3V dle 

francouzského modelu U3V přejímají určité formy dobré praxe od britského modelu 

U3V.  

Hlavní rozdíl, kterým se U3V a PUM od sebe odlišují, spatřuji v rozdílných nárocích 

kladených na uchazeče a úspěšné absolventy. Zatímco PUM přijímají zájemce o 

studium ve většině případů pouze na základě věku, U3V v mnoha případech stanovují 

jako podmínku přijetí i dosažení středoškolského vzdělání či středoškolského 

vzdělání s maturitou. Stejně tak podmínkou úspěšného absolvování těchto programů 

bývá v případě PUM pouze účast na určitém procentu hodin výuky, zatímco u 

studentů U3V bývají kromě tohoto kritéria často zohledňovány také výsledky 

závěrečného hodnocení, které má nejčastěji podobu testů nebo seminární práce na 

relevantní téma. 

Jedno z možných vysvětlení nižších nároků v případě PUM nacházím v celkově nižší 

vzdělanostní úrovni španělských seniorů oproti vzdělanostní úrovni českých seniorů 

(viz oddíl 3.1.3 a 3.1.4 této práce). V momentě, kdyby bylo u PUM přijetí omezeno 

dosažením vyššího stupně vzdělání, než je základní, výrazným způsobem by se 

zredukoval počet uchazečů, který by v této instituci mohl studovat.  

Z tohoto hlediska vnímám na jednu stranu jako pozitivní, že je studium na PUM 

otevřeno co největšímu počtu zájemců, na stranu druhou spatřuji smysl v tom, aby 

studium na U3V a PUM bylo určeno jen pro uchazeče se středoškolským vzděláním. 

S dosažením středoškolské úrovně vzdělání se dle mého názoru výrazně zvyšuje 

pravděpodobnost, že bude student U3V nebo PUM schopen absolvovat přednášky na 
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vysokoškolské úrovni studia. Z tohoto důvodu také vnímám jako relevantní, aby 

studenti U3V a PUM byli v rámci jednotlivých programů podrobeni určitému 

závěrečnému hodnocení, které by poskytlo zpětnou vazbu k jejich studiu. Ve chvíli, 

kdy senior na základě tohoto hodnocení zjistí, že není schopen naplnit stanovené 

nároky, existuje v rámci institucionálního zabezpečení vzdělávání seniorů v obou 

zemích mnoho alternativních forem vzdělávání, ze kterých si senior může zvolit tu 

variantu, která by lépe odpovídala jeho zájmům, znalostem a možnostem tak, aby pro 

něj vysoká náročnost studia a priori nepředstavovala nepřekročitelnou bariéru na 

cestě k uspokojení jeho specifických vzdělávacích potřeb. 

Nižší vzdělanostní úroveň španělských občanů v porovnání s Českou republikou se 

dle mého názoru následně promítá i do nižšího zájmu seniorů o studium na 

vysokoškolské úrovni, jelikož v akademickém roce se ve Španělsku vzdělávání 

v rámci PUM zúčastnilo 43 292 seniorů oproti 47 694 seniorům v České republice, což 

je navíc v porovnání s celkovým počtem obyvatel obou zemí markantní rozdíl. 

Přesnější představu o srovnání počtu studentů U3V a PUM nám může nabídnout 

srovnání poštu posluchačů na U3V a PUM v akademickém roce 2011/2012 s údaji o 

počtu obyvatel v seniorském věku na území České republiky a Španělska k 1. lednu 

2011 (viz oddíl 3.1.1 a 3.1.2 této práce). V akademickém roce 2011/2012 se kurzů na 

U3V účastnilo 36 673 posluchačů z celkového počtu seniorů, který byl v roce 2011 

evidován na území České republiky a činil 1 644 836 seniorů, tj. cca 2,2 % seniorů, 

kteří se účastnili nějakého kurzu na U3V. Ve stejný akademický rok se PUM zúčastnilo 

38 894 posluchačů z celkového počtu 8 092 853 seniorů ve Španělsku, tj. cca 0,5 % 

seniorů, kteří se účastnili nějakého kurzu na PUM. Z toho vyplývá, že účast na U3V 

v České republice již v roce 2011 byla více než čtyřnásobně vyšší než na PUM ve 

Španělsku. Pozitivní je však tendence, která vyplývá z údajů databází AU3V a AEPUM 

a která s každým rokem vykazuje růst počtu posluchačů v obou těchto institucích. 
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6 Závěr 

Evropská populace stárne. Jak vyplývá z projekcí demografického vývoje v České 

republice a ve Španělsku, také obě tyto země se v současné době potýkají s výrazným 

nárůstem počtu obyvatel ve věku nad 65 let, kterých bude do budoucna nadále 

přibývat. Z tohoto důvodu je problematice stárnutí populace v obou státech věnována 

pozornost i na úrovni národních strategických dokumentů, které se ve svých zněních 

často inspirují výstupy mezinárodních zasedání věnovaným tomuto tématu. 

Z počátku bylo cílem těchto dokumentů hlavně zabezpečení přibývajících seniorů po 

zdravotní a sociální stránce, postupem času se v nich však čím dál tím častěji 

setkáváme s požadavky, které si kladou za cíl podpořit seniory takovým způsobem, 

aby i ve vyšším věku zůstali nadále plnohodnotnými a aktivními občany. 

Jako jedno z možných řešení při naplnění těchto cílů se nabízí poskytnout seniorům 

takovou alternativu trávení volného času, která by byla schopna smysluplným 

a kvalitním způsobem uspokojit potřeby a zájmy jednotlivce, které se s odchodem do 

důchodu zpravidla nemění. Ukázalo se, že jednou z možností, schopných naplnit tyto 

požadavky, je vzdělávání se. Vzdělávání seniorů se ukázalo být klíčové i z hlediska 

celospolečenského významu. Udržení a rozvoj kvalifikačního potenciálu jednotlivce 

do nejvyššího možného věku budou do budoucna nezbytné podmínky pro zachování 

konkurenceschopnosti všech zemí, které se s fenoménem stárnutí svých občanů musí 

či budou muset potýkat. 

V reakci na tyto potřeby začaly postupně v obou zemích vznikat speciální instituce, 

které se vzděláváním seniorů začaly zabývat. Detailnímu přehledu těch 

nejvýznamnějších z nich jsem se za Českou republiku i Španělsko věnovala ve čtvrté 

kapitole této práce. I přesto, že institucionální zabezpečení vzdělávání seniorů 

v České republice a ve Španělsku má svůj specifický charakter, který se odvíjí od 

mnoha faktorů, lze vysledovat tři obecné tendence ve vývoji institucí orientovaných 

na vzdělávání seniorů, které jsou pro obě země společné.  

Zaprvé lze konstatovat, že první organizované vzdělávací aktivity specificky 

orientované na seniorskou věkovou skupinu v České republice a ve Španělsku začaly 

vznikat zhruba od 70. let (ve Španělsku o něco později) v rámci různých institucí 

klubového charakteru a dodnes v obou zemích tvoří jednu z nejrozšířenějších 
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nabídek kulturního a zájmového vyžití seniorů. Primárně však tyto instituce mají 

jinou než vzdělávací funkci. 

Zadruhé se přibližně ve stejnou dobu (v České republice od 2. poloviny 80. let a ve 

Španělsku od začátku 90. let) otázkou vzdělávání seniorů začaly zabývat i univerzity, 

které rozšířily svou vzdělávací nabídku o programy speciálně orientované na 

seniorskou věkovou skupinu. V České republice známe tyto instituce pod názvem 

univerzity třetího věku, ve Španělsku jako univerzitní programy pro seniory. 

Za třetí společnou tendenci lze v posledních letech považovat stále se zvětšující vliv 

informačních a komunikačních technologií, díky kterým nabízí řada institucí 

seniorům možnost vzdělávat se přímo z domova nebo ve svém bezprostředním okolí. 

V České republice mají senioři od roku 2007 možnost studovat například na virtuální 

univerzitě třetího věku, která se těší čím dál větší popularitě. Španělští senioři zase od 

roku 2008 využívají distanční formy vzdělávání programu UNED Sénior nebo se 

účastní rozmanitých vzdělávacích kurzů prostřednictvím internetových portálů Canal 

Sénior a Campus Sénior.  

I přes určité společné tendence ve vývoji institucionálního zabezpečení jsou však 

jednotlivé instituce zaměřené na vzdělávání seniorů v České republice a ve Španělsku 

velmi rozdílné. Z tohoto důvodu jsem v mé bakalářské práci zúžila pozornost na 

instituci univerzity třetího věku, která má svůj ekvivalent jak v České republice, tak ve 

Španělsku.  Cílem mé práce bylo zjistit, zdali univerzitní programy pro seniory ve 

Španělsku vycházejí ze stejného modelu instituce univerzity třetího věku jako 

univerzity třetího věku v České republice, tj. z francouzského modelu, což bylo na 

základě výsledků komparace potvrzeno. Komparaci těchto institucí jsem provedla na 

základně srovnání šesti zvolených kritérií – název; informace o organizátorovi; 

kritéria pro případný výběr účastníků; obsahová náplň; časový a místní plán; způsob 

examinace a závěrečné vyhodnocení.  

Na základě reflexe srovnání shodných a rozdílných znaků U3V a PUM, které jsem si 

zvolila za dílčí cíl mé práce, jsem dospěla k několika dalším zajímavým zjištěním. 

Například jak U3V, tak PUM do řad svých posluchačů přijímají i osoby ve věku o 

mnoho nižším, než za jaký je v současné době obecně považován seniorský věk (tj. 65 
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let). Z výsledků komparace také dále vyplynulo, že se v případě PUM obecně 

setkáváme s nižšími nároky na uchazeče i absolventa než je tomu u U3V.  

Avšak za stěžejní výstup z komparace považuji zjištění, že na základě kritérií, která 

jsem si stanovila pro srovnání, se U3V a PUM značně odlišují jak na úrovni 

jednotlivých univerzit a fakult, na kterých dané U3V a PUM probíhají, a dále i na 

úrovni konkrétních programů a kurzů, které tyto univerzity a jejich fakulty organizují. 

Z tohoto důvodu je téměř nemožné formulovat jiné než obecné závěry a tendence, ke 

kterým celkově U3V za Českou republiku a PUM za Španělsko inklinují. To dle mého 

názoru musí představovat komplikaci například i při snaze o zvyšování kvality na 

základě evaluace těchto programů, jejíž realizace je z hlediska nejednotných 

parametrů značně ztížena. Z tohoto důvodu bych vyslovila doporučení sjednotit 

programy U3V v České republice a PUM ve Španělsku alespoň na národní úrovni, což 

by mohlo výrazným způsobem přispět ke zvýšení kvality a zároveň i k lepší možnosti 

srovnání těchto programů. 
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8 Přílohy 

Příloha A: Členové Asociace univerzit třetího věku k 17. 9. 2015 (AU3V, 

2015) 

1. Česká zemědělská universita v Praze - Provozně ekonomická fakulta 

2. Česká zemědělská univerzita v Praze - Institut vzdělávání a poradenství 

3. České vysoké učení technické v Praze 

4. České vysoké učení technické v Praze - Fakulta elektrotechnická 

5. Janáčkova akademie múzických umění v Brně      

6. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

7. Masarykova univerzita            

8. Mendelova univerzita v Brně 

9. Ostravská univerzita v Ostravě          

10. Slezská univerzita v Opavě   

11. Technická univerzita v Liberci            

12. Univerzita Hradec Králové      

13. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem        

14. Univerzita Karlova v Praze - Rektorát  

15. Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta 

16. Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 

17. Univerzita Karlova v Praze - Filosofická fakulta 

18. Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta 

19. Univerzita Karlova v Praze - Matematicko - fyzikální fakulta 

20. Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd 

21. Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 

22. Univerzita Karlova v Praze - Fakulta humanitních studií 

23. Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta 

24. Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta 

25. Univerzita Palackého v Olomouci      

26. Univerzita Pardubice   

27. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně         

28. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno            

29. VŠB TU Ostrava - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství    

http://www.czu.cz/cs/?r=353
http://www.czu.cz/cs/?r=365
http://www.cvut.cz/
http://www.fel.cvut.cz/
http://difa.jamu.cz/
https://www.jcu.cz/
http://muni.cz/
http://mendelu.cz/
http://www.osu.eu/
http://www.slu.cz/
http://www.tul.cz/
https://www.uhk.cz/
https://www.uhk.cz/
http://www.ujep.cz/
http://www.cuni.cz/
http://cuni.cz/UK-4395.html?poid=1336754192692960
http://cuni.cz/UK-4395.html?poid=1620538706800261
http://cuni.cz/UK-4395.html?poid=1494843509555359
http://cuni.cz/UK-4395.html?poid=1671563904715537
http://cuni.cz/UK-4395.html?poid=1696842819994767
http://cuni.cz/UK-4395.html?poid=1907204991137450
http://cuni.cz/UK-4395.html?poid=1500417879571870
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http://www.upce.cz/
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http://www.vfu.cz/
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30. VŠB TU Ostrava - Fakulta hornicko - geologická 

31. VŠB TU Ostrava - Ekonomická fakulta 

32. VŠB TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství       

33. Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta informatiky a statistiky    

34. Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu   

35. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze         

36. Vysoká škola polytechnická Jihlava    

37. Vysoké učení technické v Brně           

38. Západočeská univerzita v Plzni     
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Příloha B: Členové Asociación Estatal de Programas Universitarios para 

Personas Mayores (AEPUM, 2015) 

1. Universidad A Coruña - Universidade Sénior da Universidade da Coruña  

2. Universidad Alicante - Universidad Permanente  

3. Universidad Almería - Universidad de Mayores 

4. Universidad Autonóma de Valencia - La Universitat a l'Abast  

5. Universidad Autéonoma de Mardrid - Titulo Propio Programa Universidad para 

los Mayores 

6. Universidad Burgos - Interuniversitario de la Experiencia 

7. Universidad Burgos - Universidad Abierta a personas Mayores 

8. Universidad Cádiz - Aula Universitaria de Mayores 

9. Universidad Cantabria - Programa Sénior 

10. Universidad Carlos III. de Madrid - Universidad para los Mayores 

11. Universidad Castilla - La Mancha - Programa Universitario para Mayores José 

Saramago 

12. Universidad Católica Sta. Teresa de Jesús de Ávila - Programa Interuniversitario 

de la Experiencia 

13. Universidad Complutense de Madrid - Universidad para los Mayores 

14. Universidad Córdoba - Cátedra Intergeneracional Programa Universitario de 

Mayores 

15. Universidad Deusto - DeustoBide - Escuela de Ciudadanía de la Universidad de 

Deusto 

16. Universidad Extremadura - Programa Universitario de Mayores de Extremadura 

17. Universidad Girona - Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran 

18. Universidad Girona - Programa Josep Torrellas 

19. Universidad Granada - Aula Permanente de Formación Abierta 

20. Universidad Huelva - Aula de la Experiencia 

21. Universidad Illes Balears - Universitat Oberta per a Majors 

22. Universidad Jaume I. - Universitat per a Majors 

23. Universidad La Laguna - Universidad para mayores 

24. Universidad La Rioja - Universidad de la Experiencia 

25. Universidad Las Palmas de Gran Canaria - Peritia et Doctrina 

26. Universidad León - Interuniversitario de la Experiencia 

http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=1
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=2
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=43
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=40
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=40
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=4
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=35
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=42
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=58
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=5
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=6
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=6
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=7
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=7
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=8
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=9
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=9
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=55
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=55
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=28
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=10
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=39
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=11
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=50
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=34
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=12
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=13
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=30
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=14
http://www.aepumayores.org/es/contenido/miembros/ficha_pupm?idprog=15


83 
 

27. Universidad Lleida - Aules de la Gent Gran 

28. Universidad Lleida - Programa Senior 

29. Universidad Málaga - Aula de Mayores 

30. Universidad Murcía - Aula Senior 

31. Universidad Oviedo - Programa Universitario para Mayores de la Universidad de 

Oviedo 

32. Universidad Politécnica de Cartagena - Universidad de Mayores 

33. Universidad Politècnica de València - Universidad Sénior 

34. Universidad Pontificia de Comillas - Universidad de Mayores 

35. Universidad Pontificia de Salamanca -  Universidad de la Experiencia 

36. Universidad Ramon Llull - Programa Universitari per a Gent Gran 

37. Universidad Rovira i Virgili - Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran 

38. Universidad Rovira i Virgili - URV Ciutadana 

39. Universidad Salamanca - Interuniversitario de la Experiencia 

40. Universidad Santiago -  IV Ciclo  

41. Universidad Sevilla - Aula de la Experiencia 

42. Universidad Miguel Hernández de Elche - Aulas Universitarias de la Experiencia 

43. Universidad Valencia - La Nau Gran 

44. Universidad Valladolid - Programa Interuniversitario de la Experiencia 

45. Universidad Valladolid - Universidad Permanente "Millan Santos" 

46. Universidad Vigo - Programa para Maiores 

47. Vniversitas Senioribvs CEU (Madrid) - Programa completo de Humanidades 
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