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Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)

Lenka Dědečková

Řada lidí v seniorském věku je v dobré fyzické a duševní kondici a aktivně se zapojuje do společenského života. 

Proto se Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně v roce 2012 rozhodla založit Klub aktivních seniorů a pravidelnými 

schůzkami se pokusila tuto skupinu podchytit. Byl vypracován projekt, který se zaměřil na vzdělávání seniorů. 

Postupně se tak rozjela setkávání každý první čtvrtek v měsíci, počítačové kurzy, kurzy angličtiny a také VU3V.

Virtuální univerzita třetího věku je jedna z forem celoživotního vzdělávání, organizovaná Provozně ekonomickou 

fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Jejím cílem je umožnit všem posluchačům v České republice 

zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých 

probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů nemohou zúčastňovat. Česká zemědělská 

univerzita se proto snaží v jednotlivých krajích vytvořit síť tzv. konzultačních středisek.[1]

V časopise U nás se VU3V věnovaly už dva články, ve kterých se lze dočíst, o jak záslužnou činnost se jedná. 

Nechci nijak opakovat, co již bylo napsáno, proto doporučuji podívat se i na zkušenosti Městské knihovny 

v Dobrušce (číslo 1, vyšlo 12. 3. 2014; http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20140121.pdf) a Městské 

knihovny Slavoj Dvůr Králové nad Labem (číslo 4, vyšlo 4. 12. 2014; http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-

pdf_archiv/20140406.pdf).

Nyní se ale zaměřím na to, jak se stala konzultačním střediskem Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Na konferenci 

Vzdělávání 3. věku v Mladé Boleslavi jsem se setkala s hlavní koordinátorkou VU3V Ing. Klárou Nehodovou.[2] 

Paní Nehodová na konferenci vysvětlila princip a pravidla onoho vzdělávání. Samozřejmě i poté probíhala 

e-mailová a telefonická komunikace. Jakmile bylo vše dohodnuto, uzavřela naše knihovna s Provozně 

ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze smlouvu o spolupráci. Ve smlouvě se knihovna mimo 

jiné zavázala zajistit nezbytné technické podmínky pro výuku, což znamená např. vhodnou (bezbariérovou) 

místnost, počítač s připojením na internet, dataprojektor, promítací plátno (TV) a ozvučení. Konzultační středisko 

musí mít také zajištěného moderátora neboli tutora, který se stará o spojení mezi konzultačním střediskem a 

univerzitou. Tato osoba vybírá téma semestrálního kurzu, zasílá písemné přihlášky účastníků, podává informace 

seniorům, organizuje a eviduje skupinovou výuku, obstarává nezbytné technické provedení výuky (spouští 

přednášky přes počítač). S technickou stránkou pomáhá také při zasílání otázek lektorovi, včetně následných 

odpovědí, nebo při vyplňování testů. A hlavně vytváří příjemnou společenskou atmosféru. Se studenty hovoří, 

nechává jim prostor pro jejich náměty na další aktivity.

Zkušenosti z jičínské knihovny jsou pozitivní - na podzim jsme začali již pátý semestr a otevřeli druhý kurz. První 

kurz Život a dílo Michelangela Buonarottiho navázal na předcházející přednášky. Jako druhý kurz si studenti 

vybrali Genealogii. Hledáme své

předky. Po ukončení zimního semestru vyjdou první studenti, kteří splní podmínku šesti absolvovaných semestrů, 



a budou pozváni na slavnostní promoci do auly České zemědělské univerzity v Praze, kde si převezmou 

osvědčení o absolutoriu U3V. Po každém ukončeném semestru také jedeme se studenty na závěrečný seminář, 

což je spíše společenská událost, taková třešnička na dortu. Objedná se autobus a společně strávíme nějaký čas. 

Jičínští studenti se scházejí i při dalších aktivitách, které naše knihovna organizuje. Osvědčilo se nám pozvat 

lektora také na živou přednášku. V Jičíně tak byl např. PhDr. Jan Šolc, který měl přednášku na téma Etika nemá 

politiku mistrovat, ale nesmí jí být přehlížena. Při těchto příležitostech rozdáváme pamětní listy, které studenti 

získají po každém ukončeném semestru. Aby bylo dosaženo vážnosti této aktivity, pozváni jsou i zástupci města. 

Mimo to se také studenti scházejí soukromě, zajdou si společně na kávu či na oběd do restaurace. Ukazuje se zde 

hlavní smysl těchto činností, jako je právě sociální aspekt, plnohodnotně strávený čas, vlastní pocit sebeúcty, 

úspěšnosti v rodině a u přátel.

Na Jičínsku organizují virtuální univerzitu již čtyři knihovny: kromě Jičína i Hořice, Nová Paka a Pecka. Zkušenosti 

jak ze strany středisek, tak studentů jsou podobné, vždy pozitivní.

Kontakt na autorku: dedeckova@knihovna.jicin.cz

Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/

Portál vzdělávání seniorů: https://e-senior.czu.cz/ 

[1] Pozn.: V Královéhradeckém kraji funguje mnoho konzultačních středisek. Řadu z nich provozují knihovny. 

Jejich přehled je na: https://e-senior.czu.cz/course/view.php?id=5.

[2] Kontakty lze najít na: https://e-senior.czu.cz/course/view.php?id=8.
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