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Virtuální Univerzita třetího věku v Dobrušce 

Jana Lukešová

Možnost vysokoškolského zájmového studia mají od loňského podzimu senioři z Dobrušky a okolí, kteří se 

rozhodnou studovat Virtuální Univerzitu třetího věku (U3V) v nově zřízeném konzultačním středisku Dobruška.

Toto konzultační středisko bylo zřízeno na podnět starosty města Petra Tojnara, spolupracující vysokoškolskou 

institucí je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Kontaktní osobou a 

organizátorkou výuky se stala pracovnice Městské knihovny v Dobrušce Jana Lukešová.

 Virtuální U3V představuje novou, moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Je založena 

na využití nových komunikačních technologií a internetu, výuka má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je 

didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům seniorského vzdělávání. Výuka Virtuální U3V zahrnuje 

skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, které jsou přístupné všude tam, 

kde je dostupný internet.

Zájem o toto studium je v konzultačním středisku v Dobrušce k potěšení organizátorů velký – do pilotního 

semestru se přihlásilo hned přes dvacet zájemců a spousta dalších projevila zájem o studium od nadcházejícího 

semestru. Je zkrátka vidět, že se dnešní senioři chtějí udržet v dobré duševní kondici a i v pozdějším věku mají

zájem získávat nové poznatky z různých oborů, které studium Virtuální U3V nabízí. V pilotním semestru studovali 

zdejší účastníci Virtuální U3V obor astronomie – podrobněji se zabývali konstrukcí a vývojem slunečních hodin a

seznámili se s největšími astronomy rudolfínské doby a jejich objevy. Do dalšího semestru si dobrušští studenti 

Virtuální U3V vybrali téma Evropské kulturní hodnoty.

Je zřejmé, že nabídka zájmového univerzitního studia v místě bydliště je pro seniory lákavá a ti aktivní ji rádi 

využijí. Nezbývá než si přát, aby tato forma studia dál rozdávala nové znalosti a mimo jiné také podporovala 

rozvíjení sociálních kontaktů mezi seniory. Přáním organizátorů z Dobrušky zůstává, aby kontaktní středisko mělo 

i nadále mnoho spokojených a zvídavých studentů.

Více informací o projektu Virtuální U3V se dozvíte na webových stránkách:

www.e-senior.cz .
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