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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se věnuje problematice edukace seniorů v rámci univerzit třetího 

věku. V teoretické části se zabývá vymezením základních poznatků ve vztahu ke stárnutí 

a stáří, edukaci seniorů, metodám a formám edukace seniorů a univerzitám třetího věku. 

Zaměřuje se na specifika vzdělávání seniorů a roli vzdělavatele při edukaci seniorů. Prak-

tická část pomocí kvantitativního výzkumu zjišťuje, do jaké míry využívají senioři – stu-

denti univerzity třetího věku aktivně svůj volný čas, v čem spatřují hlavní význam edukač-

ních aktivit a jak hodnotí výuku na univerzitě třetího věku. Dotazníkové šetření bylo pro-

váděno mezi účastníky Univerzity třetího věku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. 

 

Klíčová slova: aktivní stárnutí, celoživotní vzdělávání, edukace seniorů, senior, univerzita 

třetího věku 

 

 

ABSTRACT 

This work deals with the issue of education for seniors in the universities of the third age. 

The theoretical part addresses the definition of basic knowledge in relation to aging and old 

age and seniors’ learning, as well as seniors’ learning methods and forms in the universi-

ties of the third age. It focuses on the specifics of senior education and the role of senior 

educators. The practical part, using quantitative research, explores to what extent seniors – 

students of the universities of the third age – actively use their free time; in their opinion, 

what is the main importance of their learning activities, and how they evaluate teaching in 

the universities of the third age. The questionnaire-based survey was given to elderly stu-

dents of the University of the Third Age at Tomas Bata University in Zlín. 

 

Keywords: Active Aging, Lifelong Learning, Education for Seniors, Senior, University of 
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ÚVOD 

Stárnutí populace představuje v současnosti závažný problém nejen v zemích Evropské 

unie. Vlivem prodlužující se délky života a s tím souvisejících demografických změn se 

zvyšuje podíl osob starších 65 let. Seniorský věk se stává aktivní fází lidského života. Pro-

to spatřujeme problematiku edukace seniorů v kontextu s touto skutečností za velmi aktu-

ální nejen v současné době ale i do budoucna. 

Tématem této bakalářské práci je edukace seniorů na univerzitách třetího věku. Mnoho 

seniorů si začíná uvědomovat význam vzdělávání, chce přijímat nové poznatky a prožít tak 

kvalitněji „t řetí věk“. Právě tito lidé často využívají možností, které jsou jim nabízené na 

Univerzitách třetího věku, Akademiích třetího věku, Univerzitách volného času, Klubech 

aktivního stáří a dalších formách institucionalizovaného vzdělávání. Senioři patří k nejvíce 

opomíjené skupině ve společnosti, kde je propagován zejména kult mládí. Proto považu-

jeme za důležité zamířit pozornost právě na třetí věk. Vzdělávání seniorů je považováno za 

důležitou složku celoživotního vzdělávání a učení. Již J. A. Komenský definoval myšlenku 

školy stáří jako součást celoživotního vzdělávání. Jeho idea byla naplněna až za tři století, 

a to univerzitou třetího věku. 

První kapitola teoretické části práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů a teore-

tických východisek ve vztahu ke stárnutí populace a stáří. Krátce se zmiňuje o demografic-

kém vývoji ve společnosti a programových dokumentech podporujících aktivní stárnutí. 

Dále se zabývá způsobem trávení volného času seniorů a jejich volnočasovými aktivitami. 

Kapitola druhá se věnuje základním teoretickým poznatkům z oblasti edukace seniorů 

a vzdělavatelů seniorů. Popisuje základní cíle a funkce, poslání, obsahové zaměření a ge-

neračně-cílovou orientaci edukačních aktivit. Přibližuje také specifika vzdělávání seniorů 

a roli vzdělavatele při edukaci seniorů, kteří tvoří heterogenní cílovou skupinu ve vzdělá-

vání. Třetí kapitola se zabývá nejčastěji využívanými metodami a formami edukace senio-

rů v institucionalizovaném vzdělávání v České republice. Čtvrtá kapitola se věnuje minu-

losti, současnosti a budoucnosti univerzit třetího věku. Tato kapitola podává také stručné 

informace o historii a současné činnosti Univerzity třetího věku na Univerzitě Tomáše Bati 

ve Zlíně, jelikož praktická část práce je zaměřena na účastníky vzdělávání právě na této 

univerzitě. 

Praktická část obsahuje vlastní výzkum, který se zabývá edukací seniorů na univerzitách 

třetího věku. Skupinu, na níž byl výzkum proveden, tvoří posluchači Univerzity třetího 
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věku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Ke zjištění informací byl zvolen kvantitativní 

výzkum s využitím dotazníkového šetření. Cílem praktické části je zjistit, do jaké míry 

využívají senioři aktivně svůj volný čas, v čem spatřují hlavní význam edukačních aktivit 

a jak hodnotí výuku na univerzitě třetího věku. Praktická část práce začíná pátou kapitolou, 

která seznamuje čtenáře s metodologií výzkumu, použitého k dosažení stanoveného cíle. 

Šestá kapitola analyzuje výsledky dotazníkového šetření a závěrečná kapitola obsahuje 

shrnutí a interpretaci výsledků výzkumu. 
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I.   TEORETICKÁ ČÁST 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 12 

 

1 STÁRNUTÍ JAKO P ŘIROZENÁ SOUČÁST ŽIVOTA 

Kapitola vymezuje základní pojmy a teoretická východiska ve vztahu k procesu stárnutí 

a stáří. Dále se věnuje způsobu trávení volného času seniorů, jehož naplňování je význam-

né z hlediska individuálních i společenských potřeb, demografickému vývoji ve společnos-

ti a programovým dokumentům podporujícím aktivní stárnutí. 

Odchodem do důchodu se uzavírá druhá a otevírá třetí etapa života. Stáří je přirozenou 

a v pořadí poslední etapou životní cesty. Při vstupu do této fáze života si musí člověk ujas-

nit, jak bude dál žít a jaká bude kvalita jeho dalšího života. (Křivohlavý, 2011, s. 27). Pro-

ces stárnutí se vyznačuje změnami charakteristik tělesných, psychických i sociálních. Pro-

bíhá u každého jedince různě a je možné jej do určité míry ovlivnit. Každý člověk je odpo-

vědný za kvalitu svého života, a tedy i stáří. Příznivé prožívání podzimu života je jeho zá-

sluha, stejně tak jako negativní prožívání jeho osobní prohra. Vliv psychiky na celkový 

proces stárnutí je nepopíratelný. V určitém smyslu je mnohdy důležitější než působení so-

ciálních a zdravotních faktorů stárnutí. (Haškovcová, 1990, s. 142) 

Některé duševní vlastnosti se s přibývajícím věkem zhoršují, jiné se nemění, a některé se 

dokonce zlepšují. Změny k horšímu nastávají u paměti, která oslabuje zejména ve složce 

vštípivosti a výbavnosti. Ve stáří přestává fungovat krátkodobá paměť a dlouhodobá uklá-

dá výběrově. Také dochází ke zhoršení mechanické paměti, proto je nezbytné zaměřit se na 

paměť logicko-smyslovou. Upevňování a procvičování nových poznatků potřebuje ve stáří 

více času. (Klevetová, Dlabajová, 2008, s. 54) Nejnovější výzkumné výsledky však ukazu-

jí, že mozek je možno trénovat. Je třeba zaujímat pozitivní postoj k životu, nelitovat se 

a procvičovat kognitivní funkce. (Křivohlavý, 2011, s. 48-51) Zpomaluje se psychomoto-

rické tempo, snižuje se tvůrčí fantazie, oplošťují se citové vlastnosti, starý člověk se nerad 

rozhoduje. Až do pokročilého věku však zůstává nedotčena většina oblastí intelektu (pře-

devším netrpí soudnost) a téměř beze zbytku bývá uchována slovní zásoba. U starých lidí 

se zvyšuje vytrvalost a bývají trpělivější, jsou stálí ve svých názorech i ve vztazích. (Šipr, 

1997, s. 58-60) 

Základní sociální jistoty člověka v sociální sféře představují někam patřit, být prospěšný 

a být za to uznáván. Mezi základní potřeby stárnoucího a starého člověka řadíme přiměře-

né zdraví, materiální a finanční zabezpečení a místo, kde je doma. (Haškovcová, 1990, 

s. 139) Starý člověk není horší ani lepší než mladý, je prostě jiný. Měl by se naučit vážit si 

svých předností a zkušeností v oblastech, kde se mu mladí nevyrovnají, a neměl by se sna-
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žit soutěžit s mladými v kategoriích, ve kterých už jim stačit prostě nemůže. (Šipr, 1997, 

s. 58-62) Je důležité obecně si připomenout, že člověk začíná stárnout již od narození 

a každý jedinec v průběhu jednotlivých životních období stárne rozdílně. Proto dochází 

k obtížnému definování, kdy je člověk starý. 

 

1.1 Vymezení základních pojmů  

Stárnutí 

Stárnutí (gerontogeneze, involuce) je přirozený a biologicky zákonitý proces, během ně-

hož se snižují adaptační schopnosti a ubývají funkční rezervy organismu. Probíhá již od 

početí, ale za skutečné projevy stárnutí považujeme až pokles funkcí, který přichází po 

dosažení sexuální dospělosti (Kalvach, 2004, s. 67). 

Senior 

Pro označení člověka žijícího v období stáří můžeme najít v odborné literatuře rozličné 

pojmy. Gerontologie pracuje nejčastěji s pojmem „geront“, v psychologické literatuře na-

cházíme pojem „senescent“, jinde se mluví o „starých“ či o „důchodcích“. Především „sta-

rý“ má negativní citový náboj. Pojem „senior“ se začal používat zejména proto, že je vý-

znamově neutrální. (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 27) 

Seniorská populace, přestože má mnohé rysy společné, je velmi heterogenní, což je dáno 

dle Mühlpachra (2004, s. 9) především jedinečností vloh a osobnostních rysů, které se 

s věkem neztrácejí; různou mírou rozvoje těchto vloh v průběhu dosavadního života; vari-

abilitou involučních biologických dějů; rozličnou mírou chorobných změn; zkušenostmi, 

návyky, událostmi během dlouhého života, včetně vzdělání a profesní kariéry; životním 

stylem, hodnotovým systémem a nároky; odlišným sociálně ekonomickým zázemím včet-

ně majetku a bytových podmínek. 

Členění a terminologie seniorského věkového období 

Věk je vymezení určitého časového úseku, především ve vztahu k lidskému životu. Po-

dobně jako u ostatních vývojových období člověka, i v seniorském věkovém období na-

cházíme různé názory na periodizaci. 
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Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation, WHO) označila 

v 60. letech minulého století jako hranici stáří věk 60 let a doporučila následující periodi-

zaci lidského života: 

� 60 – 74 let časné stáří 

� 75 – 89 let vlastní stáří 

� 90 let a více  dlouhověkost. 

V hospodářsky vyspělých zemích se v souvislosti se stárnutím populace, prodlužováním 

života ve stáří a zlepšováním zdatnosti seniorů posunuje hranice stáří k věku 65 let. 

V poslední době se stále častěji používá následující členění:  

� 65 – 74 let mladí senioři 

� 75 – 84 let staří senioři 

� 85 let a více  velmi staří senioři. (Mühlpachr, 2004, s. 20-21) 

Šipr (1997, s. 12) zmiňuje, že jedním z důležitých gerontologických poznatků je stano-

vení rozdílu mezi věkem kalendářním a biologickým. Kalendářní věk, který je také nazý-

ván věk matriční či chronologický, je určen počtem let, které uplynuly od doby narození. 

Biologický věk neboli věk funkční se shoduje s funkční zdatností organismu a určuje se 

poměrně složitě za pomocí různých testů. Využívá se většinou jen pro účely výzkumu. 

Pro životní období po 60. roku věku člověka se jako společný název vžilo spojení „třetí 

věk“. Tento termín vychází ze zjednodušeného členění lidského života na tři základní ži-

votní etapy. (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 27) Pojem třetí věk se vztahuje k životnímu 

období, které následuje po ukončení pracovní aktivity. Prvním věkem se rozumí období 

přípravy na životní povolání (dětství a dospělost) a druhým věkem doba soustavné výdě-

lečné činnosti (dospělost). (Šipr, 1997, s. 11) 

Gerontagogika 

Vzdělávací potřeby starších lidí byly v dřívější době hodně opomíjeny a podceňovány. 

V 60. letech došlo k přehodnocení náhledu na vzdělavatelnost starších a starých lidí. V té 

době vznikla tzv. gerontopedagogika (dnes gerontagogika, geragogika). Východiskem pro 

vznik tohoto oboru byla pedagogicko – psychologická teorie aktivního stárnutí. (Malach, 

Zapletal, 2005, s. 113) 

 „Gerontagogika je vymezována jako hraniční vědní disciplína na pomezí andragogiky 

jako vědy o výchově a vzdělávání dospělých a gerontologie jako vědy o stárnutí a stáří. 
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Předmětem gerontagogiky je studium a systemizace poznatků týkajících se široce chápané 

edukace (tj. výchovy a vzdělávání) ve vztahu k seniorskému věku člověka.“ (Petřková, 

Čornaničová, 2004, s. 18-19) 

 

1.2 Způsob trávení volného času seniorů  

V důsledku odchodu do starobního důchodu se mění denní režim, životospráva a rytmus 

života. První problém, na který narazí právě penzionovaný člověk, je ztráta programu. 

Člověk dnem odchodu do důchodu nepřestává žít, ale stojí před nelehkým úkolem, musí se 

naučit žít jinak než doposud. (Haškovcová, 1989, s. 138) Roste podíl volného času, což je 

výzvou pro rozvoj volnočasových aktivit. Z mnoha výzkumů je známo, že jejich kvantita 

a kvalita je určována sociálně-demografickými znaky: pohlaví, věk, vzdělání, rodinný stav, 

výše příjmů aj. (Ort, 2004, s. 66) 

Volný čas chápeme jako prostor pro různé aktivity, které mohou být zájmové, vzděláva-

cí, relaxační, integrační či rekreační. Zájmové vzdělávací aktivity pomáhají lidem dotvářet 

osobnost a její hodnotovou orientaci a umožňuje seberealizaci ve volném čase. (Rabušico-

vá, Rabušic, 2008, s. 171-173) Je důležité naplňovat volný čas hodnotnými volnočasovými 

aktivitami a vytvořit si strukturovaný program (Haškovcová, 2010, s. 178-179). 

Na způsob trávení volného času seniorů má vliv hodně faktorů. Každý jedinec je napros-

to jedinečná neopakovatelná bytost, která je poznamenána individuálním vývojem, život-

ními událostmi, prostředím, odlišnými orientacemi v zájmech, motivacích a potřebách 

včetně zdravotního stavu. Pozorujeme rozdílné trávení volného času u seniorů v malých 

městech, v metropolích a na venkově, mezi seniory s aktivními a pasivními přístupy 

k životu (optimisty a pesimisty), mezi kolektivisty a individualisty, mezi egoisty a altruis-

ty, mezi těmi, kteří jsou zvyklí jen brát a dostávat, a naopak těmi, kteří myslí spíše na 

ostatní a raději dávají a rozdávají. (Ort, 2004, s. 67) 

Do struktury aktivit seniorů s tzv. pasivním trávením volného času se může zařadit sle-

dování televize (často plošně), poslech rádia (často kulisově), přehrávání videofilmů, pro-

hlížení fotoalb a vzpomínání, četba časopisů a novin, péče pouze o sebe a svou domácnost, 

nákupy a upřednostňování spotřebního chování, rezignace na pohybovou či tvůrčí aktivitu. 

Naopak příkladem aktivity seniorů s tzv. aktivním trávením volného času je výběrové sle-

dování televize (např. soutěže, kvízy, pořady o přírodě apod.), návštěvy čítáren, knihoven, 
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chovatelství, zahrádkaření, chalupaření, návštěva plaveckých bazénů, relaxačních a rekon-

dičních cvičení, účast na soutěžích, sběratelství všeho druhu, ruční a výtvarné práce, ná-

vštěva akcí Klubu seniorů jako člen nebo organizátor, společné kulturní, poznávací a spor-

tovní akce s dětmi a příbuznými, návštěvy tanečních zábav, účast na tematických zájez-

dech, veletrzích, přednášky na Univerzitě třetího věku (U3V) či účast na jiných formách 

vzdělávání seniorů. (Ort, 2004, s. 67) 

Dalšími aktivitami, které se řadí do aktivní formy trávení volného času a zároveň mají 

pozitivní vliv na rozvoj kognitivní (poznávací) stránky osobnosti seniora, mohou být nauč-

né přednášky odborníků na vybraná témata, rétorická cvičení zaměřená na rozvoj komuni-

kačních schopností, vzdělávací kurzy (např. kurzy cizích jazyků nebo počítačové kurzy), 

kurzy zaměřené na právní a ekonomické záležitosti, trénink paměti, luštění křížovek, řešení 

sudoku, tvorba a vydávání časopisu, učení se přísloví nebo pořekadel zpaměti, cvičení na 

orientaci v prostoru a čase apod. (Határ, 2008, s. 83) Záleží pak na každém, jak naplní vol-

ný čas, který se mu nabízí, zda pasivně či aktivně. 

 

1.3 Demografický vývoj a programové dokumenty 

Pro zvyšující se zájem společnosti i jednotlivců o problém stárnutí existují dva důvody. 

Prvním z nich je vědecky ověřené zjištění, že průběh stárnutí můžeme ovlivnit a druhým je 

přibývání podílu starých lidí v celkové populaci. (Šipr, 1997, s. 13) Dle Haškovcové (2010, 

s. 86) „se odborníci shodují v tom, že demografický strom života bezesporu košatí směrem 

k vyšším věkovým kategoriím.“ 

Z demografické studie, kterou připravil Český statistický úřad v roce 2013, vyplývá, že 

základním rysem vývoje obyvatelstva České republiky (ČR) v nadcházejících desetiletích 

bude jednoznačně progresivní stárnutí – zvýší se výrazně relativní zastoupení seniorů 

v populaci. V roce 2100 budou tvořit téměř třetinu obyvatel naší země senioři starší 65 let 

(nyní tato skupina tvoří jednu šestinu populace), dětí do 15 let bude jen 12 procent. Prů-

měrný věk se přiblíží hranici 50 let. Sníží se výrazně počet lidí v produktivním věku. Stár-

nutí populace je podle demografů největší změnou, která společnost ve vyspělých státech 

čeká. Lidé díky změně životního stylu a moderní medicíně žijí déle a osob nad 65 let při-

bývá. Současně se snižuje počet narozených dětí, což má také za následek výrazné zvýšení 

podílu osob starších 65 let v populaci. Demografové ve svých studiích uvádí, že zatímco 
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nyní se ženy dožívají průměrného věku skoro 81 let a muži 75 let, na začátku příštího sto-

letí se tato hranice posune na 91 let u žen a necelých 87 let u mužů. (ČSÚ, 2013) 

Koncept aktivního stárnutí 

Koncem 90. let byl WHO přijat termín aktivní stárnutí, který se však netýká pouze zdra-

ví a péče o zdraví, ale má širší rozměr. Tento pojem vychází ze zásad Organizace spoje-

ných národů (OSN) pro seniory, které se dají shrnout pod názvy: nezávislost, účast na ži-

votě společnosti, důstojnost, péče a seberealizace. Koncept aktivního stárnutí uznává, že 

starší lidé jsou heterogenní skupina a tato rozmanitost s věkem ještě stoupá. Apeluje na 

nutnost vytvořit ve společnosti takové prostředí, které seniorům umožní co nejsamostatněj-

ší život. Důležitými prvky aktivního stárnutí jsou vztahy vzájemné soudržnosti s rodinnými 

příslušníky, přáteli, sousedy, stejně jako mezigenerační vztahy. Strategie aktivního stárnutí 

a stáří by se měly stát východiskem pro seniorskou politiku obcí, regionů i celé země. 

(Dvořáčková, 2012, s. 29-30) 

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 

Stárnutí populace se promítá do všech oblastí života společnosti nejen v ČR, ale 

i v jiných zemích. Stalo se impulzem pro vyhlášení roku 2012 - Evropským rokem aktivní-

ho stárnutí a mezigenerační solidarity (dále jen „Evropský rok 2012“), což by mělo být 

předzvěstí pro úspěšné lobování v oblasti politické, intelektuální a finanční podpory seni-

orské populace. O jeho vyhlášení rozhodl Evropský parlament a Rada na návrh Evropské 

komise. V ČR bylo jeho koordinací pověřeno Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jeho 

hlavním záměrem bylo usnadnit vytvoření kultury aktivního stárnutí založené na společ-

nosti vstřícné pro všechny věkové skupiny. (MPSV, 2012) Evropský rok 2012 zahrnoval 

tři dimenze aktivního stárnutí – aktivní stárnutí a zaměstnanost, aktivní účast na společen-

ském dění a nezávislý život (MZČR, 2012). 

Vyhlášený rok se snažil poukázat na přínosy seniorů, podpořit vitalitu a důstojnost všech 

věkových generací. Apeloval nejen na produktivní část populace, ale například i na studen-

ty, kterým ukazoval seniorskou užitečnost. Jeho cílem bylo vytvořit příznivější podmínky 

a lepší budoucnost pro seniory a zbytek společnosti. (Důchod, 2012) 

Memorandum pro Evropský rok 2012 

U příležitosti slavnostního zahájení Evropského roku 2012 v ČR bylo vydáno 1. března 

2012 memorandum, které se v sedmi bodech věnuje těmto oblastem: celoživotnímu vzdě-
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lávání, zaměstnávání starších osob, kvalitě života, zdravému stárnutí, dobrovolnictví senio-

rů, mezigeneračnímu dialogu a lidským právům seniorů (Charita ČR, 2012). 

První bod memoranda se zaměřuje na celoživotní vzdělávání, neboť světovým trendem 

posledních desetiletí je snaha o prosazení myšlenky, že by se lidé měli vzdělávat v průběhu 

celého života. Bylo prokázáno, že vzdělávací programy mají pozitivní vliv na fyzické 

a duševní zdraví seniorů. Potřeba podpory této myšlenky souvisí i s rostoucími kritérii 

uspokojování psychických a sociálních potřeb seniorů, kteří jsou i ve vyšším věku stále 

aktivní a mají snahu vyhledávat nové možnosti seberealizace. V příštích letech by měl být 

kladen důraz na podporu následujících forem dalšího vzdělávání: rozvoj činnosti U3V, 

podporu seminářů a specializovaných workshopů pro seniory a rozvoj neformálního učení. 

(Charita ČR, 2012) 

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 

Hlavním výstupem Evropského roku 2012 byl Národní akční plán podporující pozitivní 

stárnutí pro období 2013 až 2017. Pro toto údobí byly identifikovány následující priority: 

zajištění a ochrana lidských práv starších osob, celoživotní učení, zaměstnávání starších 

pracovníků a seniorů ve vazbě na systém důchodového pojištění, dobrovolnictví a mezige-

nerační spolupráce, kvalitní prostředí pro život seniorů, zdravé stárnutí a péče o nejkřehčí 

seniory s omezenou soběstačností. Mezi strategické cíle akčního plánu patří zvýšení podílu 

seniorů zapojených do zájmového vzdělávání prostřednictvím U3V a akademie seniorů, 

a to s přihlédnutím na místní dostupnost. Vzdělávání na U3V se účastní v současné době 

„pouze“ asi 1,5 % seniorů. Pro zvýšení tohoto podílu je nutné umožnit účast i seniorům 

z mimouniverzitních měst a vesnic. Řešení se hledá v možnosti využití informačních 

a komunikačních technologií nebo sítě veřejných knihoven, které jsou zřízeny ve více než 

5 500 obcích. (RSČR, 2012) 

Nedílnou součástí rozvoje celoživotního učení je i podpora vzdělávacích aktivit pro se-

niory. Nabídka vzdělávacích kurzů se musí přizpůsobovat aktuálním požadavkům, které 

měnící se společnost klade na všechny občany. V následujících letech by se proto měly 

kurzy zaměřovat na rozvoj schopností v oblasti informačních a komunikačních technologií, 

na podporu finanční gramotnosti a na zvyšování ochrany bezpečnosti seniorů. V důsledku 

demografického stárnutí vzrůstá naléhavost zapojit na trh práce co nejvíce osob jak 

v produktivním věku, tak i v seniorském věku prodloužením jejich pracovního života. 

Z hlediska naplnění ekonomických potřeb společnosti budou investice do celoživotního 
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učení za účelem jejich integrace a reintegrace na trh práce či prodloužení pracovní kariéry, 

zcela zásadní. (RSČR, 2012) 

Návrhy zaměřené na rozvoj celoživotního vzdělávání vyžadují určitou dávku lidských 

zdrojů a peněžního kapitálu. V tomto ohledu představují výše uvedené dokumenty, podpo-

rující celoživotní vzdělávání a zdůrazňující potřebu zlepšení příležitostí ke vzdělávání 

v pozdějším věku, velmi významnou roli. 
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2 EDUKACE SENIORŮ  

Tato část práce má za cíl předložit základní teoretické poznatky z oblasti edukace senio-

rů a vzdělavatelů seniorů. Přibližuje základní cíle a funkce, poslání, obsahové zaměření 

a generačně-cílovou orientaci edukačních aktivit. Následně popisuje specifika vzdělávání 

seniorů a roli vzdělavatele při edukaci seniorů. 

Pojem edukace, který je často používán v souvislosti s rozvojem osobnosti, zahrnuje so-

cializační, výchovné, vzdělávací a osvětové aspekty rozvoje člověka ve všech oblastech 

jeho života a v celém jeho životním cyklu (Mužík, 2012, s. 32). Tento pojem pochází 

z latinského educo, educare, což znamená vést vpřed, vychovávat (Prusáková, 2005, s. 20). 

Potřeba edukace vychází z celoživotní potřeby člověka učit se, přizpůsobovat se a získávat 

nové informace. V Maslowově hierarchii potřeb je zařazena mezi kognitivní vyšší potřeby. 

Vzdělávání (education) je proces, v němž si prostřednictvím vyučování jedinec osvojuje 

soustavu poznatků a činností, kterou vnitřním zpracováním – učením – přeměňuje ve vě-

domosti, dovednosti, znalosti a návyky. Vzdělávání probíhá mezi dvěma činiteli: mezi 

vzdělavatelem (učitelem, lektorem) a vzdělávaným (žákem, studentem, účastníkem). 

Z pohledu vzdělavatele jde o vyučování, z pohledu vzdělávaného jde o učení. (Veteška, 

Tureckiová, 2008, s. 19) 

V současné době probíhá mnoho velkých změn ve společnosti týkajících se rozvoje no-

vých technologií, je kladen důraz na ekonomický růst a obraz člověka jako dynamické 

a kvalifikované pracovní síly, což přináší pro starší generaci řadu negativních důsledků 

(Petřková, Čornaničová, 2004, s. 9). Člověk si již v dnešní době nevystačí s poznatky, kte-

ré získal ve školních lavicích, případně se svými zkušenostmi nabytými vykonáváním urči-

tých sociálních rolí. Senioři se často dostávají do situací, které jsou pro ně nové a nemohou 

využít zkušenosti z předchozího učení. Mnoho starších lidí si tuto skutečnost uvědomuje 

a zapojuje se proto do edukačních aktivit. Každý senior je schopný vlivem sociálních fak-

torů z prostředí a hlavně vlastní aktivitou přetvářet a formovat svoji vlastní osobnost, což 

v konečném důsledku znamená, že je dále vzdělavatelný a vychovatelný. (Határ, 2008, 

s. 56, 83) 

Edukace seniorů a její rozvoj vyžaduje také značnou podporu ze strany společnosti. 

V celosvětovém kontextu se problematice vzdělávání věnuje Organizace OSN pro výcho-

vu, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

UNESCO). Pojímá vzdělávání jako klíč k 21. století. Mezi její prioritní cíle patří zajištění 
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vzdělávání pro všechny. Zdůrazňuje, že vzdělávání musí reagovat na globální problémy, ke 

kterým náleží především populační růst, zhoršení životního prostředí, kvalita života a krize 

lidských hodnot. Aktivity ve vztahu k problematice seniorské populace vyvíjí od roku 

1978 průběžně OSN a od roku 1955 se soustavně věnuje problematice stárnutí WHO. Vý-

znamnou úlohu v propagaci problematiky seniorů sehrává rovněž Evropská unie (EU), 

která mimo jiné koordinuje program Grundtvig, který doposud poskytl finanční prostředky 

na mnoho vzdělávacích projektů. (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 12-15) 

 

2.1 Základní cíle a funkce edukace seniorů 

Při edukaci seniorů nejde o získání vědomostí a dovedností, které jsou podmínkou vý-

konů, ale o rozvoj schopností, rozšíření znalostí a o rozvoj osobnosti k seberealizaci. Vý-

sledky psychologických výzkumů signalizují, že během procesu stárnutí se zvyšuje ná-

chylnost klást větší důraz na vnitřní smysl činnosti a na duchovní stránku života. U někte-

rých seniorů pak tato tendence směřuje k potřebě poznávat, učit se. V seniorském období 

narůstá prostor pro volný čas. Člověk se odchodem do důchodu ocitá v nové životní situaci 

a snaží se najít novou orientaci, což se pro něho může stát výzvou pro další rozvoj. (Petř-

ková, Čornaničová, 2004, s. 63) 

Vzdělávání má pro seniory především charakter druhého životního programu, nikoliv 

profesní přípravy. Vzdělávání má ve stáří jiný cíl než vybavení studenta seniora informa-

cemi, ale stává se procesem, který smysluplně kultivuje čas stárnoucích dní. Skutečný eko-

nomický přínos je možné spatřovat především v tom, že když staří lidé studují, méně si 

všímají existujících obtíží stáří, lépe je překonávají a méně často vyhledávají zdravotnické 

a sociální služby. Ostatně, starý člověk vyhledává lékaře mnohdy i pro jiné než zdravotní 

důvody, žádá jen rozhovor, útěchu. (Haškovcová, 1989, s. 148,152) 

Hlavním cílem edukačních aktivit v seniorském věku je zejména: 

� udržení tělesné a duševní aktivity, 

� zajištění kvalitnějšího a důstojnějšího života, 

� kultivace života a jeho obohacení, 

� usnadnění adaptace na nový způsob života (např. po penzionování či ovdovění), 

� pomoc při orientaci v nynějším rychle se měnícím světě, 

� naplnění přirozené potřeby zvídavosti a touhy po poznání, 
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� posilování sociálních kontaktů a uspokojení přání účastnit se skupinové formy výuky, 

� snaha zvládnout nové technologie a moderní přístroje, 

� potřeba mít přehled o současných poznatcích vědy a techniky, 

� účinná forma tréninku kognitivních funkcí, stimulace psychické aktivity a výkonnosti. 

(Ort, 2004, s. 82; Petřková, Čornaničová, 2004, s. 64) 

Funkce edukace seniorů můžeme rozdělit podle primárního cíle edukace a podle jejího 

specifického zaměření. 

Podle primární orientace směřované na rozvoj osobnostních stránek seniora lze dle Petř-

kové a Čornaničové (2004, s. 64) funkce edukace seniorů členit na: 

� vzdělávací – zaměřené především na získání poznatků, informací a osvojování doved-

ností, 

� kulturně kultivační – rozvíjející osobnost člověka prostřednictvím kultury, umění, po-

hybové výchovy, provozování koníčků v oblasti zájmových volnočasových aktivit, 

� sociálně psychologické – týkající se udržení přiměřené kvality života v oblasti sociál-

ních vztahů a psychologického rozvoje, aktivity přispívající k prevenci a přizpůsobo-

vání se psychosociálním omezením ve vztahu ke stárnutí člověka. 

 

Podle specifického zaměření je výčet funkcí výchovy a vzdělávání seniorů ještě obsáh-

lejší. Mühlpachr (2004, s. 138) uvádí funkce: 

� preventivní – výchovná a vzdělávací opatření prováděná v předstihu pozitivně ovliv-

ňují průběh stárnutí a kvalitu života ve stáří, 

� anticipační – pomáhá k pozitivní připravenosti na změny ve stylu života, k nimž do-

chází v souvislosti s odchodem do důchodu, 

� rehabilitační – souvisí s obnovením vyváženého stavu fyzických a duševních sil, 

� posilovací (stimulační) – je považována za nejvýznamnější, napomáhá k rozvoji zá-

jmů, aktivit, potřeb a schopností člověka. 

 

Petřková a Čornaničová (2004, s. 64-65) zmiňuje dále funkce: 

� adaptační – zajišťuje rovnováhu mezi organismem člověka a prostředím, ve kterém 

žije, 
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� komunikační – přispívá k tomu, aby senioři zůstávali i ve vyšším věku v aktivní ko-

munikaci se svým okolím, 

� kompenzační -  nahrazuje možný úbytek sociálních kontaktů a ztrátu profesní role, 

nedostatek možností studovat v dřívějších životních etapách, 

� aktivizační – přispívá k začlenění do společnosti a k fyzickému a duševnímu zdraví, 

k získání pocitu důstojnosti a životní spokojenosti, 

� relaxační – napomáhá k vnitřní vyrovnanosti osobnosti, 

� mezigeneračního porozumění – zaměřuje se na prohloubení mezigeneračního poro-

zumění a na prevenci napětí mezi generacemi. 

 

2.2 Poslání edukace seniorů 

Aktivity v oblasti výchovy a vzdělávání seniorů dávají prostřednictvím nových informa-

cí možnost volby, jak je možné uspořádat si vlastní život a být psychicky vyrovnanější. 

Přispívají také k pocitu důstojnosti a životního uspokojení a poskytují impulsy pro sebevý-

chovu. Ukazují člověku, jak může pomocí vlastních aktivních zásahů do svých stylů cho-

vání, postojů a názorů působit i na svou poznávací a citovou stránku. V konečném důsled-

ku to znamená „oddálit stárnutí“, získat nadhled a uchovat si schopnost samostatně se roz-

hodovat. (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 52-53) 

Edukace seniorů má své úkoly a zaměření, a to jak v obecné společenské, tak i individu-

ální rovině. Primární poslání edukace seniorů lze vymezit ve dvou úrovních, a to ve vztahu 

k jednotlivcům – seniorům a ve vztahu ke společnosti. 

Ve vztahu k jednotlivcům - seniorům pomáhají edukační aktivity především k rozvoji 

možnosti uspokojovat poznávací a zájmové potřeby seniorů, udržování a stimulaci vývojo-

vých potenciálů starších lidí,  úmyslnému ovlivňování charakterových vlastností, hodnoto-

vých orientací a vzorů chování, porozumění vývojových úkolů seniorského věku a k jejich 

přijetí, obohacování kvality života a získání životního optimismu. (Petřková, Čornaničová, 

2004, s. 52) 

Ve vztahu ke společnosti edukace seniorů představuje jednu z možností společenské 

podpory života seniorů, pozitivní prvek při vytváření názorů společnosti na stáří, přínos 

pozitivního pohledu na plnohodnotný život člověka v každé jeho etapě, sjednocující prvek 

mezigeneračního pochopení a mezigenerační solidarity, součást základních sociálních pro-
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gramů dotýkajících se stáří (Bočková, 2002, s. 40-41). V kontextu ke společnosti má vý-

znam nejen vlastní učení a vzdělávání seniorů, ale také edukace všech členů společnosti ve 

smyslu výchovy ke stáří. Důležitou roli zde sehrává rodina, komunita i společnost. (Petř-

ková, Čornaničová, 2004, s. 53) 

 

2.3 Obsahové zaměření edukace seniorů  

Edukace v seniorském věku je dobrovolná včetně svobodné volby jejího obsahu. Obsah 

(učební látka) představuje významný prvek každé edukace, tedy i seniorské. Tvorba obsa-

hu vzdělávání musí být podřízena edukačním cílům a má rovněž respektovat potřeby seni-

orů. Starší lidé dávají přednost tématům, které odpovídají jejich osobním zájmům nebo 

těm, které se vztahují ke studijním, umělecko-tvořivým a jiným touhám z mládí. (Petřková, 

Čornaničová, 2004, s. 65) 

Pro zajištění transformace vybraných poznatků do didaktické podoby je při práci s obsa-

hem nutné dle Petřkové a Čornaničové (2004, s. 66) respektovat určité principy postupu: 

� při výběru učiva přihlížet k potřebám a zájmům studentů - seniorů a obsah vzdělávání 

vztahovat k jejich situaci, 

�  pro usnadnění procesu porozumění učiva a propojení poznatků se zkušenostmi senio-

rů zařazovat vhodné modelové příklady, 

� obsah vzdělávání orientovat na učební činnosti, které doprovázejí vnímání, pochope-

ní, zapamatování informací a poznatků, 

� obsah vzdělávání má být strukturovaný, což představuje uspořádání jednotlivých částí 

učební látky do smysluplných celků, 

� obsah vzdělávání má odpovídat současnému stavu vědeckého poznání. 

Edukace ve třetím věku uskutečňuje edukační potřeby seniorů především podle jejich 

osobních zájmů a podporuje u nich rozvoj činností, kterým se věnovali již v produktivním 

věku. Ve stáří se jenom málokdy vytvářejí nové zájmy, převážně se rozvíjejí již stávající 

aktivity nebo se obnovuje něco, co člověk delší dobu nedělal, ale co ho již v předchozí fázi 

života bavilo. (Beneš, 2008, s. 89-90) 
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2.4 Generačně – cílová orientace edukačních aktivit 

Gerontagogika zahrnuje veškeré edukační aktivity spojené se seniory. Z hlediska gene-

račně - cílové orientace, tj. podle toho jak po sobě následují jednotlivá věková období, roz-

lišujeme předmět zaměřený na: 

� preseniorskou edukaci – zahrnující programy přípravy na stáří, 

� vlastní seniorskou edukaci – představující nejširší rozsah edukace seniorů, 

� proseniorskou edukaci – zaměřenou na mezigenerační porozumění a solidaritu 

s důrazem na rodinnou politiku. (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 19) 

 

Preseniorská edukace 

Prožívání stáří je přímo ovlivněno předchozími životními etapami. Pro zvýšení šance 

seniorů na plnohodnotný a kvalitní život je třeba začít s přípravou na stáří ještě ve fázi pl-

ného pracovního nasazení. Je nezbytné zaměřit se na aspekty zdravotní (osvojování zásad 

zdravého životního stylu a znalostí spojených s fyziologickým stárnutím člověka apod.), 

sociální (pěstování sociálních kontaktů mimo pracoviště, hledání možností kvalitních vol-

nočasových aktivit, znalost informačních zdrojů a nabídky aktivit apod.) a ekonomické 

(vytvoření vhodného materiálního a finančního zázemí). Nejpozději ve středním věku by 

měl člověk včas pamatovat na volbu druhého životního programu a začít se na třetí věk 

pomalu připravovat. V té souvislosti by si měl každý odpovědět na otázku, co bude dělat, 

až skončí jeho profesní život. V době, kdy člověk opouští pracovní proces a odchází do 

důchodu, dochází ke ztrátě životního rytmu a senior se dostává do nové role, se kterou se 

musí vyrovnávat. Lidé, kteří si pěstují koníčky již během života, pak mají možnost je 

v důchodovém věku rozvíjet. (Šerák, 2009, s. 192-193; Haškovcová, 2010, s. 173-172) 

Pokud mají dostatek informací, motivaci k plánování pravidelných duševních i tělesných 

aktivit a podporu rodiny, snáze pak přechod do třetí etapy života zvládají. 

 

Vlastní seniorská edukace 

Motivy ke vzdělávání v seniorském věku jsou velmi různorodé. Seniory přivádí podle 

Petřkové, Čornaničové (2004, s. 68) ke vzdělávání nejčastěji následující potřeby a motivy: 

� kognitivní potřeby a zájmy - potřeba prohloubení a rozšíření dosavadních poznatků, 

potřeba orientovat se v současné době apod., 
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� sociální potřeby - potřeba překonat pocity osamocení, potřeba kontaktu s vrstevníky 

a navazování nových vztahů, 

� potřeba aktivity, produktivnosti, snaha být užitečný a vykonávat smysluplnou činnost, 

� potřeba kompenzovat pociťované nedostatky v oblasti intelektuální nebo emocionální. 

 

Ke společným motivům, které přivádí seniory ke vzdělávání, patří jejich snaha po sebe-

realizaci, naplnění osobních zájmů či uskutečnění toho, co lidé nestihli v produktivním 

věku, úsilí o potvrzování identity a získávání kontroly jednak nad svým životem, ale i pro-

středím, které je ovlivňuje a ve kterém žijí (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 68). 

 

Proseniorská edukace 

Cílem proseniorské edukace je zejména vytvářet pozitivní obraz o seniorech a překoná-

vat negativní stereotypy (ageismus). V dnešní době se setkáváme s mnoha mezigenerační-

mi bariérami. Vytrácí se model bydlení v široké mnohagenerační rodině, kdy byli jedinci 

od dětství konfrontováni se stářím jako se zcela přirozeným fenoménem a dochází 

k rozpadu tradiční rodiny, což má za následek nedostatek osobních zkušeností a zhoršení 

vztahů mezi generacemi. Tomuto napomáhá i celkové klima ve společnosti, které klade 

důraz na výkon a nasazení, což podstatně zhoršuje vztahy mezi generacemi. Vlivem celko-

vého stárnutí populace se dá předpokládat, že část předsudků o seniorské populaci bude 

v budoucnu postupně vytlačována a senioři se budou zúčastňovat aktivit ve všech oblas-

tech společenského života. Velký význam má rovněž působení masmédií, která ovlivňují 

názory a chování lidí. Vytyčených cílů proseniorské edukace je možné dosáhnout zejména 

prostřednictvím skupinových aktivit, při kterých se setkávají příslušníci různých věkových 

skupin. (Šerák, 2009, s. 191) 

 

2.5 Faktory a bariéry ovlivňující proces učení seniorů 

Proces učení je podle Petřkové, Čornaničové (2004, s. 67-69) v každém životním období 

ovlivňován řadou faktorů či podmínek, které mají vliv na jeho průběh. Hovoříme tak v této 

souvislosti o subjektivních (vnitřních) a objektivních (vnějších) podmínkách učení. 

Subjektivní podmínky učení v seniorském věku souvisejí s osobou učícího se seniora. 

Řadíme zde následující charakteristiky: 
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� kognitivní (intelektové schopnosti, styl učení, poznávací styl), 

� afektivní (motivace, potřeby a zájmy, postoje), 

� fyzické (věk, zdravotní stav, pohlaví), 

� sociální a sociokulturní (rodinná situace, vzdělanostní úroveň, status). 

Mezi objektivní faktory ovlivňující proces učení můžeme zařadit zejména charakteristiky: 

� učiva (obsah, rozsah, jeho obtížnost, metody zprostředkování), 

� vzdělavatelů a organizátorů (osobnostní a profesní kompetence), 

� realizačního prostředí (vybavení materiálové, hygienické normy, dostupnost apod.). 

 

Subjektivní i objektivní faktory se mohou stát možnými překážkami edukace seniorů. Ze 

subjektivních podmínek učení mohou vyplynout v seniorském věku následující bariéry: 

obava ze snížení senzorických a kognitivních schopností, nedůvěra ve své schopnosti, níz-

ké sebehodnocení, pocit nejistoty, strach a tréma v nových situacích, strach z neúspěchu, 

nerozhodnost, úbytek energie, nedostatek vitality aj. (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 69) 

Případné bariéry mohou mít souvislost i s objektivními podmínkami učení. Při rozhodo-

vání, zda se zúčastnit edukačních aktivit, mohou sehrát důležitou roli bariéry časové (časo-

vé rozvržení vzdělávacích aktivit), místní (nedostatek vzdělávacích aktivit v různých loka-

litách) a finanční. (Ondráková, 2012, s. 39) Část seniorů při rozhodování, zda se zúčastní 

edukačních či jiným zájmových aktivit, nemusí překonávat žádné bariéry a nepřipouští si, 

že by učení nebo jiné činnosti nezvládli. Jsou zvyklí na aktivní život již v produktivním 

věku a plynule ve svých aktivitách pokračují i ve věku seniorském. 

 

2.6 Specifika vzdělávání seniorů 

Při přípravě edukačních projektů pro seniory je nutno respektovat řadu specifik, které 

plynou z jejich sociálního a společenského postavení, ale i specifik daných věkem a vyplý-

vajících zejména z odlišnosti motivace. Senioři chápou všechny nové informace z pozice 

svých životních zkušeností a začleňují si je do již vytvořeného systému poznatků. (Palán, 

2003, s. 173-174) 

U starších lidí se často setkáváme se stereotypy, které odmítají změnit. Mnozí se brání 

získávání nových vědomostí a brání se zapojení do současného moderního života. Proces 

učení ve stáří je odlišný od učení v mladším věku. Učivo se už obtížněji osvojuje, pokud 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 28 

 

nemá logickou strukturu a praktický dopad. Při edukaci seniorů je důležitá pochvala a rov-

něž zdravá soutěživost. Za nevhodné je považováno naopak znevažování těch, kteří nestačí 

a zaostávají za ostatními. Při výuce je vhodné zařadit více přestávek a učení nepřesouvat 

do večerních hodin. (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 54) 

Klevetová a Dlabalová (2008, s. 55) zmiňují některé zásady při vzdělávání seniorů: 

� Starší člověk potřebuje k pochopení nové učební látky svůj vlastní způsob a tempo. 

� Senior potřebuje mít k dispozici názorné a přehledné písemné informace. 

� Nové informace je třeba rozdělit na několik částí, jelikož příliš mnoho učiva najednou 

nezvládne senior přijmout. 

� Při edukaci seniorů je třeba odhalit jejich schopnosti a opírat se o jejich možnosti 

a dovednosti. 

� Je nutné vyjadřovat se srozumitelně a pomalu, obracet se s dotazy, zda učební látce 

senioři porozuměli. 

� Při nácviku využívání nových pomůcek je nezbytné nové postupy opakovat a dbát na 

to, aby si je senior sám vyzkoušel. 

� Nepovažuje se za vhodné dávat seniorovi příliš mnoho úkolů najednou. 

� Po starším člověku nelze požadovat, aby se učil nazpaměť. Naučenou látku je nutné 

opakováním uložit do dlouhodobé paměti. 

� Senior potřebuje znát, proč něco dělá a k čemu to vede. 

� Starý člověk potřebuje za svou píli a snahu ocenění. Pocit úspěchu přináší motivaci ke 

zvládnutí následujících úkolů. 

� Při volbě správného přístupu v sobě senior sám objeví nové schopnosti a nabude pře-

svědčení, že nikdy není pozdě něco na sobě změnit a chtít něco dokázat. 

 

Palán (2003, s. 174) uvádí, že „je třeba zabezpečit určité podmínky, které usnadňují prů-

běh učení a zefektivňují jeho výsledky.“ Zejména logické uspořádání obsahu, častější zo-

pakování a shrnutí základních myšlenek, zainteresování účastníků a jejich přímé zapojová-

ní do vzdělávacího procesu, participaci, odvolávání na jejich zkušenosti, propojování 

učební látky s jejich současnými potřebami, stálost zpětné vazby (diskusí, dotazy aj.), neu-

stálé motivování. 
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2.7 Vzdělavatel a jeho role při edukaci seniorů 

Učení a vzdělávání v seniorském věku se neomezuje jen na předávání poznatků. V této 

věkové kategorii je významná pomoc při hledání nových životních orientací a při překová-

vání nedůvěry ve vlastní schopnost se učit. Vzdělavatel seniorů z těchto důvodů plní velmi 

často roli motivátora, facilitátora a poradce. Osobnost vzdělavatele má velký význam, jeli-

kož čím starší je skupina lidí, tím jsou větší i individuální rozdíly ve vnímání a schopnosti 

soustředění. Z osobnostních charakteristik jsou oceňovány především autentičnost, vřelost, 

trpělivost a chápavost, empatie, osobnostní zralost, emocionální stabilita, odolnost vůči 

zátěži, smysl pro humor, schopnost sebereflexe a autoregulace, tvůrčí schopnosti, ochota 

osobnostního rozvoje, sebeúcta, ochota ke kompromisu i pomoci druhým k němu dospět, 

otevřenost vůči změnám a různorodosti názorů. (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 72-73) 

Senioři jako cílová skupina vzdělávání jsou opravdu skupinou specifickou. Ze strany 

lektora je důležitý individuální přístup respektující jedinečnost každého člověka až do nej-

vyššího věku. (Mühlpachr, 2004, s. 9) Lektor většinou neví, kdo před ním stojí, jaké má 

znalosti, dovednosti a zkušenosti. Příslušná organizace nebo lektor si musí vždy uvědomit, 

že akce se koná jako zájmová činnost nebo volnočasová aktivita pro seniory. Jsou tam tedy 

dobrovolně, což přináší zvýšené nároky na osobnost lektora a jeho kompetence. (Ondráko-

vá, 2012, s. 33) 

Oblast gerontagogického působení zahrnuje širokou oblast edukačních aktivit realizova-

ných občanskými sdruženími, spolky, muzei, knihovnami, domovy, centry a kluby pro 

seniory, kulturními zařízeními, univerzitami volného času, univerzitami a akademiemi 

třetího věku. Tyto aktivity jsou realizovány zejména poradci a animátory, vzdělavateli, 

lektory, dalšími profesionály (psychology, lékaři, sociálními pracovníky aj.) a odbornými 

pracovníky. (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 72) 

Kompetence vzdělavatele seniorů 

Kompetence (způsobilost) představuje komplexní schopnost vykonávat určité odborné 

pracovní činnosti, formované na základě osvojení si teoretických vědomostí, praktických 

zkušeností, sociálních kompetencí a postojů i jiných kvalit osobnosti. Kompetence je smě-

řována na subjekt a vyžaduje schopnost jeho sebevzdělávání, orientaci na hodnoty, postoje 

a zkušenosti. Klasifikace kompetencí není úplně jednotná, ale upřednostňováno je členění 

na odborné, metodické, sociální a osobnostní. (Prusáková, 2005, s. 40) 
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Být kompetentní tedy znamená být způsobilý, oprávněný, povolaný pro výkon určité 

činnosti a současně umět tuto činnosti i úspěšně vykonávat. Dle Ondrákové (2012, s. 43-

44) a informací uvedených ve Sborníku příspěvků z konference U3V na Masarykově uni-

verzitě (2010, s. 117-122) by měl lektor v seniorském vzdělávání disponovat především 

těmito klíčovými kompetencemi: 

� komunikační dovednosti - práce s hlasem a se slovem; mluvit jasně, konkrétně, sro-

zumitelně, přiměřeně hlasitě; pozornost věnovat nejen obsahu sdělení, ale také formě; 

vyvarovat se používání slangových výrazů, anglických výrazů, příliš odborného jazy-

ka a haptických projevů, 

� schopnost vytvoření optimálního učebního klimatu – snažit se poznat motivační, emo-

cionální a poznávací předpoklady účastníků; brát na vědomí úroveň kompetencí 

účastníků a podporovat jejich autonomii; přistupovat k nim jako k partnerům a snažit 

se neuplatňovat paternalistický přístup, 

� prezentační dovednosti – efektivně používat vybrané didaktické metody, které podně-

cují motivaci účastníků; používání audiovizuálních pomůcek přizpůsobit specifickým 

potřebám seniorů; zajišťovat jejich aktivní účast a zabezpečovat zpětnou vazbu, aby 

mohl průběžně přizpůsobovat výuku seniorům, 

� organizační a motivační schopnosti – připravovat přednášky s logickou návazností; ve 

vhodných případech doplňovat přednášenou látku odbornými exkurzemi; motivovat 

seniory k edukaci a vzbuzovat v nich zájem o další sebevzdělávání. 

Dobrý lektor by měl při edukaci seniorů tolerovat jejich odlišnosti (vzdělanostní úroveň, 

rodinnou situaci, zdravotní stav), projevovat jim úctu a respekt, akceptovat seniory jako 

účastníky vzdělávacího procesu. 
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3 METODY A FORMY EDUKACE SENIOR Ů 

Tato kapitola je věnována nejčastěji využívaným metodám a formám edukace seniorů 

v institucionalizovaném vzdělávání. 

Vzdělavatelé seniorů musí při volbě metodických postupů v institucionalizovaném vzdě-

lávání přihlížet k zvláštnostem, které vyplývají z odlišností seniorů jako účastníků vzdělá-

vání. Z pohledu efektivnosti edukace jsou zvlášť účinné metodické postupy, které iniciují 

motivaci seniorů, zajišťují aktivní účast účastníků vzdělávání, respektují jejich individuali-

tu a specifický styl učení, zabezpečují zpětnou vazbu (vzdělavatel pak může operativně 

měnit časový plán, tempo výuky) a umožňují využívání nabytých poznatků a dovedností 

v praxi. (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 70) 

Metoda obecně označuje postup směřující k dosažení určitého cíle. Dle Mužíka (2004, 

s. 69) „didaktická metoda spočívá ve vytvoření souboru postupů, kterými lektor předává 

poznatky a formuje dovednosti, případně návyky účastníků. Stejně tak lze do didaktické 

metody zahrnout postupy účastníka, kterými si vědomosti, dovednosti či návyky osvojuje.“ 

Všeobecně je známo, že neexistuje jediná správná nebo univerzální metoda. Je vhodné 

využívat většího počtu metod a kombinovat je. (Malach, Zapletal, 2005, s. 80) Výběr me-

tod (metodických postupů) je ovlivňován několika faktory – vzdělávacím cílem, vzděláva-

cím obsahem, schopností seniorů se učit, heterogenností studijních skupin (podle věku, 

profese, zdravotního stavu apod.), ochotou spolupracovat, přístupem ke vzdělání, materiál-

ními a časovými podmínkami (např. vybavení výukového prostředí), osobností vzdělavate-

le (vyučujícího, lektora, animátora, instruktora). (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 70) 

Pro předávání obsahu vzdělávání lze využít široké škály metodických postupů. Metody 

se mohou klasifikovat podle různých hledisek a jejich počet neustále narůstá. Obecně se 

třídí metody výuky podle způsobu interakce mezi učitelem a žáky na frontální, skupinové 

a individuální. (Eger, 2005, s. 71) Jiné hledisko používá Mužík (2004, s. 69), který člení 

didaktické metody podle jejich vztahu k praxi účastníků výuky na teoretické (přednáška, 

přednáška s diskusí, cvičení, seminář), teoreticko-praktické (diskusní metody, problémové 

metody, programované výuky, diagnostické a klasifikační metody, projektové metody) 

a praktické (instruktáž, koučování, mentorování, poradenství, rotace práce, stáž, exkurze). 

Forma je vnější organizací vyučovacího procesu a realizuje se různými metodami, 

s využitím rozličných prostředků (Palán, 2003, s. 130). Didaktickou formou se většinou 
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rozumí určitý organizační rámec výuky (vyučování a učení). Jedná se tedy o různé způsoby 

řízení a organizace didaktického procesu. (Mužík, 2004, s. 55) V rámci jedné edukační 

aktivity může být využíváno více didaktických metod. 

 

3.1 Metody edukace seniorů 

Ve vzdělávání seniorů patří mezi často využívané metody výkladové (frontální), dialo-

gické, metody řešení problémů v malých skupinách a výcvikové. Oblíbenými metodami 

mezi seniory jsou rovněž výchovné koncerty, tematické večery, exkurze, animace, hry, 

besedy, turistické výlety, semináře, apod. (Šerák, 2009, s. 68-73) 

 

a) Výkladové metody (frontální) 

Nejčastěji používanou výkladovou metodou je přednáška. Je pro ni typická aktivní role 

lektora a spíše pasivní role účastníků vzdělávání. Je vhodné ji použít v případech, kdy je 

nutné v krátkém čase prezentovat velké množství poznatků. (Malach, Zapletal, 2005, s. 82) 

Jejím základem je výklad jako monologický projev lektora a jako doplňující prostředek je 

využívána často diskuse. Její obvyklá skladba je tvořena úvodem, jádrem, důkazy a závěry. 

(Mužík, 2004, s. 72) 

Při přípravě přednášky pro seniory je potřebné dbát především na jasné vymezení cíle, 

formulaci hlavní myšlenky, postup, logiku výkladu, využití vhodných audiovizuálních pro-

středků, výběr praktických příkladů a na častější opakování hlavních myšlenek a jejich 

souhrn či zdůraznění v závěru přednášky. Při přednáškách je třeba udržovat kultivovaný 

slovní projev, hlasitost řeči a její tempo. Pokud lektor mluví příliš rychle, nestačí senioři 

vnímat obsah vzdělávání, a proto je nezbytné sdělovat důležité informace pomalejším tem-

pem s náležitou hlasitostí. Pro udržení pozornosti a zvýšení dramatičnosti výkladu využívá 

dobrý řečník také přestávek v řeči. (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 70-71) 

Výrazným znakem přednášky je především teoretický charakter předávané látky, struk-

turovanost a logické vazby. Zkušení lektoři se shodují v tom, že klíčový je vstup do před-

nášky a vytvoření příznivé učební atmosféry ve skupině účastníků vzdělávání. Důležitý je 

rovněž i závěr přednášky a krátké shrnutí předloženého učiva. (Mužík, 2011, s. 102) 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 33 

 

b) Dialogické metody 

Nejvíce využívanou dialogickou metodou jsou rozhovor a diskuse, které jsou používány 

samostatně nebo jako součást výkladové metody. Pro tyto metody je charakteristická větší 

aktivita účastníků. Jejich podstatou je komunikace mezi vzdělavatelem a účastníky vzdělá-

vání. Tato metoda klade velké nároky na vzdělavatele, který musí dialog podněcovat 

a usměrňovat. (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 71) Rozhovor umožňuje průběžnou kont-

rolu, do jaké míry byla učební látka správně pochopena. Účastníkům se tak dostává potvr-

zení jejich znalostí a vědomostí. Tuto metodu je vhodné použít, pokud je přítomno ve výu-

ce méně než dvacet účastníků. (Mužík, 2011, s. 112) 

Základní podmínkou úspěchu metody diskuse je vhodně vybraný námět, dobrá příprava 

účastníků, vyspělost lektora a jeho znalost problematiky a taktiky vedení diskuse (Mužík, 

2004, s. 75). Při vzdělávání seniorů je důležité stimulovat diskusi pokládáním otevřených 

otázek, aktivně poslouchat jejich reakce a dávat najevo zájem o seniory (i neverbálně), 

snažit se zapojovat do diskuse všechny účastníky a povzbuzovat k účasti ty, kteří mají zá-

brany hovořit před ostatními (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 71). 

 

c) Metody řešení problémů v malých skupinách 

Pokud se použije metoda řešení problémů v malých skupinách, vytvoří se menší skupiny 

o třech až šesti lidech a každá si zvolí svého vedoucího. Lektor pak seznámí vedoucí sku-

pin s problémem, který se bude řešit. Skupiny následně prodiskutují vybraný problém 

a vypracují písemný závěr. Vedoucí přednesou návrhy na řešení a mohou dále porovnávat 

jednotlivá stanoviska mezi sebou, hledat rozdíly a zdůvodňovat řešení. (Mužík, 2004, 

s. 75-76) Problémové situace, které jsou staršími účastníky vzdělávání řešeny, by měly být 

blízké realitě, přiměřeně náročné, srozumitelné a měly by vycházet i z jejich životních zku-

šeností. Je vhodné zařadit problémy, které se dotýkají vzájemného setkávání generací, ře-

šení mezigeneračních konfliktů, zvládnutí zátěžových situací nebo rozhodování v tíživých 

situacích, apod. (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 71) 

 

d) Výcvikové metody 

Výcvikové metody se uplatňují zejména při aktivitách vyžadujících motorické a senzo-

motorické dovednosti. Při využívání těchto metod hraje důležitou roli věk a funkční stav 

účastníků vzdělávání (zdravotní stav, tělesná zdatnost, únava), ale rovněž vnější podmínky, 
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ve kterých výcvik probíhá. U seniorů dochází postupně ke ztrátě obratnosti, následně 

i rychlosti a síly pohybu. Jejich předností bývá vytrvalost, se kterou provádí určitou činnost 

dlouhodobě a houževnatě. Při vlastní realizaci výcviku je doporučováno postupně zařazo-

vat fázi orientační, přípravnou (tvoří se plán a obraz požadované dovednosti s využitím 

názorných ukázek a slovního vysvětlení), fázi počátečního vykonávání činnosti (doplní se 

a upřesní informace a klade se důraz na kontrolu i sebekontrolu prováděných operací), fázi 

dalšího opakování činnosti s rozborem chyb. (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 71-72) 

 

3.2 Formy edukace seniorů 

Vzdělávací instituce pro seniory v ČR: 

a) Univerzita třetího věku  

Této formě edukace seniorů je věnována samostatná kapitola 4. 

 

b) Akademie třetího věku  

Akademie třetího věku (A3V) začaly vznikat v bývalém Československu již 

od osmdesátých let převážně z iniciativy místních gerontologických pracovišť. Význam-

nou roli při jejich zřizování měl Československý červený kříž. První A3V byla otevřena 

v roce 1983 v Přerově a do tří let fungovaly již téměř dvě desítky A3V. Uspokojují vzdělá-

vací potřeby v regionech, kde nesídlí některé z vysokých škol. Jsou organizovány převážně 

pod záštitou různých organizací (např. Červený kříž, muzea, kulturní střediska, knihovny) 

nebo středních škol. Jako forma výuky je využívána přednáška, seminář, diskuze či různé 

doprovodné programy (zájmové kroužky, exkurze, sportovní aktivity apod.). Účastníci 

vzdělávacích akcí nemusí skládat na začátku ani v průběhu žádné zkoušky a po zakončení 

studia obdrží potvrzení o absolvování kurzu, které je většinou vydáváno na základě prezen-

tace. (Šerák, 2009, s. 198; Adamec, Kryštof, 2011, s. 18) 

 Akademie třetího věku představují středně náročnou formu zájmových vzdělávacích ak-

tivit pro seniory. Obsah vzdělávání se přizpůsobuje místním potřebám, podmínkám 

a možnostem a zároveň vychází vstříc skupinovým zájmům účastníků vzdělávání. Obsa-

hové zaměření vzdělávacích cyklů mívá tyto základní linie: medicínsko-gerontologická 

orientace, občansko-sociální vzdělávání, kulturně-historické okruhy, „hobby-aktivity“, 

„příprava na starší věk“, rekondiční cvičení apod. (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 78-79) 
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c) Kluby aktivního stáří, Kluby důchodců, Kluby seniorů 

Kluby patří mezi nejrozšířenější institucionalizovanou formu sdružování seniorů. Jsou 

zřizovány orgány místní správy, domovy důchodců, charitativními organizacemi, podniky, 

Svazem důchodců ČR nebo Českým svazem žen. Na rozdíl od výše uvedených forem se 

vyznačují trvalejšími neformálními vztahy, větším důrazem na rozvoj osobních zájmů 

a uspokojováním potřeby sociálních kontaktů. Plní úlohu komunikační, sdružovací, vzdě-

lávací, kulturně-tvořivou, kulturně-interpretační. Edukační aktivity jsou převážně jednorá-

zové, cyklická forma se vyskytuje zcela výjimečně. (Šerák, 2009, s. 199) 

 

d) Univerzita volného času  

První univerzita volného času byla založena v Praze v roce 1993 (v rámci Evropského 

roku seniorů). V současné době tyto organizace fungují většinou pod záštitou kulturních 

domů, knihoven a domů důchodců. Zájemci nemusí skládat při přijetí žádné zkoušky, je-

jich znalosti nejsou nijak formálně ověřovány, po ukončení vzdělávání však neobdrží žád-

né osvědčení či potvrzení o svém studiu. Jedná se o unikátní projekt systematického zá-

jmového vzdělávání v oborech, o něž je značný zájem, které však nemohl každý vystudo-

vat profesně. Pro studium není stanovena žádná hranice dřívějšího dosaženého vzdělání. 

Jde o mezigenerační projekt, je určen všem věkovým kategoriím od 18 let. Mezi jeho 

účastníky převažují právě senioři. (Šerák, 2009, s. 199-200) 

 

Mezi jednoznačné přednosti institucionalizovaných edukačních aktivit patří skutečnost, 

že mohou nabídnout společně působící výchovné podmínky. Poskytují jasnou cílovou ori-

entaci edukace, propracované metodické postupy, kvalifikované vzdělavatele, nezbytné 

poznatkové zázemí (studijní pomůcky, odbornou literaturu), prostor pro realizaci aktivit 

(učebny, kluby, knihovny), odbornou podporu sebevýchovným postupům. (Petřková, Čor-

naničová, 2004, s. 53) 

Celoživotní učení představuje kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelek-

tových schopností a praktických dovedností během celého života. Jeho součástí je 

i vzdělávání pro seniory, které je v ČR velmi dobře realizované prostřednictvím univerzit 

třetího věku. 
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4 UNIVERZITY T ŘETÍHO V ĚKU 

Následující kapitola se zaměřuje na jednu z forem edukace seniorů – univerzitu třetího 

věku, která se v průběhu let vyvinula pro potřeby a zájmy osob v důchodovém neboli tře-

tím věku. Jedná se vzdělávací program realizovaný v rámci celoživotního vzdělávání, ori-

entovaný na zájmové a neprofesní vzdělávání, jehož poznatky posluchači využijí pro sebe. 

I když studium není kvalifikační a jeho výstupy nejsou akceptovatelné na trhu práce, mají 

pozitivní vliv na osobní rozvoj seniorů a zvyšují jejich zapojení do společnosti. Účast seni-

orů na institucionalizovaných formách celoživotního vzdělávání přispívá ke kvalitnímu, 

aktivnímu prožívání života ve vyšším věku. 

Samotný pojem „univerzita třetího věku“ použil jako první profesor práva a ekonomic-

kých věd Pierre Vellas v roce 1973 na Univerzitě sociálních věd v Toulouse ve Francii. 

Poukazoval na obrovský potenciál třetího věku v životě člověka, kdy se vzdělávání může 

stát jednou z kvalitních možností, jak tuto dobu využít. Jeho kurzy měly neobyčejný 

úspěch a idea U3V se rychle rozšířila do dalších evropských zemí a následně i mimo kon-

tinent. Ve Francii jsou kurzy pro seniory propojeny s renovovanými univerzitami a vlád-

ními složkami (tzv. francouzský model). Oproti tomu ve Velké Británii mají U3V vůli zů-

stat svobodně od univerzit a nezávisle na místních orgánech (tzv. britský model). V České 

republice se uplatňuje spíše francouzský model. (Adamec, Kryštof, 2011, s. 12, 15; For-

mosa, 2012, s. 5) 

 V roce 1975 byla založena Mezinárodní asociace univerzit třetího věku (Association In-

ternationale des Universités du Troisieme Age, AIUTA), která pořádá každoročně meziná-

rodní konference, vydává dokumenty monitorující činnost seniorského vzdělávání v rámci 

U3V a podporuje spolupráci na projektech z různých zemí. V roce 2008 registrovala 

AIUTA členství U3V ve 23 zemích a v roce 2012 již v 60 zemích. V roce 1997 byla zalo-

žena Světová asociace univerzit třetího věku, která podporuje mezinárodní vztahy mezi 

U3V prostřednictvím internetu. (Adamec, Kryštof, 2011, s. 12, 15; Formosa, 2012, s. 5-6) 

Univerzity t řetího věku v ČR 

V českých a moravských krajích vznikla první U3V v roce 1986 při Palackého univerzi-

tě v Olomouci z iniciativy Československého červeného kříže. O rok později byla založena 

U3V v Praze na Fakultě všeobecného lékařství (dnešní 1. lékařská fakulta) Univerzity Kar-

lovy. Jejím tehdejším děkanem byl Vladimír Pacovský, který byl v té době hlavním odbor-

níkem oboru gerontologie a geriatrie a byl přesvědčen o smyslu U3V. Klíčovým tématem 
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vzdělávání bylo v té době zdraví a jeho prevence. V roce 2004 bylo již studium pro seniory 

organizováno přibližně na 45 vysokých školách či fakultách ČR. (Mühlpachr, 2004, s. 139-

140; Haškovcová, 2010, s. 129-130) 

V roce 1993 založily některé univerzity Asociaci univerzit třetího věku (AU3V) ČR jako 

nevýdělečnou zájmovou organizaci, která má za úkol iniciovat a podporovat zakládání 

univerzit třetího věku na vysokých školách v ČR, pořádat setkání a pracovní semináře za-

interesovaných škol a fakult se záměrem vyměňovat si zkušenosti, poznatky a informace, 

koordinovat činnost jednotlivých U3V v ČR, jejich propagaci a navazování styků 

s podobnými organizacemi na mezinárodní úrovni. V roce 1993 se stala AU3V ČR členem 

AIUTA a v roce 1994 dále členem Evropského sdružení starších studentů na univerzitách 

(European Federation of Older Students at the Universities, EFOS), které podporuje vzdě-

lávání starších lidí na univerzitní úrovni. V roce 2011 registrovala AU3V ČR 34 aktivních 

členů. (Adamec, Kryštof, 2011, s. 23, 25, 27) 

Nabídka kurzů U3V zahrnuje po stránce obsahové široké spektrum oborů - společenské 

a humanitní vědy, lékařské a přírodní vědy, tělovýchovu a počítačové dovednosti. Starší 

generace má nejvíce zájem dle výzkumu o následující oblasti – tělesné a duševní zdraví, 

právo, ekologie, filozofie, mezilidské vztahy a náboženství (Palán, 2003, s. 175). Informa-

ce o studiu na U3V lze získat u kontaktních osob na jednotlivých univerzitách a vysokých 

školách nebo na jejich webových stránkách, kde jsou rovněž zveřejněny seznamy kurzů, 

formuláře a další potřebné informace. Mezi další zdroje informací patří články v tisku, 

reportáže v rádiu nebo televizi a především osobní doporučení od přátel či známých, kteří 

U3V již absolvovali. Podmínky pro přijímání ke studiu si stanovují jednotlivé vysoké ško-

ly individuálně. Délka vzdělávání je rovněž individuální, přijímací zkoušky se na U3V 

nekonají. Posluchači hradí tzv. zápisné nebo vstupní poplatek. Z této částky jsou většinou 

financovány studijní materiály, exkurze, osvědčení o absolvování atd.  Vzdělávání na U3V 

bývá většinou ukončeno slavnostním aktem (promocí), kde jednotliví absolventi obdrží 

osvědčení o absolutoriu, certifikát.  (Adamec, Kryštof, 2011, s. 18-19; Kadlecová, Lamper, 

2008, s. 37) 

Na U3V vyučují vysokoškolští a jiní odborníci. Kurzy jsou realizovány především for-

mou přednášek, seminářů nebo exkurzí. Posluchači mají přístup do počítačových učeben 

a knihoven univerzity. Univerzita třetího věku neposkytuje akademické tituly, nezvyšuje 

ani nerozšiřuje dosažené vzdělání ve smyslu zákona o vysokých školách, vzdělávání je zde 

hlavně prostředkem aktivního naplnění života. (Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s. 265) 
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Přínos U3V 

Existují platné a spolehlivé studie poukazující na to, jak pokračující duševní stimulace 

v pozdějším věku člověka udržuje jeho tělesné a rozpoznávací schopnosti. Univerzity třetí-

ho věku mají pozitivní vliv i na fyzické zdraví seniorů, přispívají ke zlepšení úrovně sebe-

uspokojení, sebevědomí, sebejistoty a smyslu pro souvislosti na jedné straně a poklesu 

depresivních a úzkostných příznaků na straně druhé. Dále účastníci uvádí, že jim studium 

na U3V pomáhá zlepšit sebedůvěru v jejich schopnosti v oblasti informační a komunikační 

technologie. Mezi důležitou roli patří rovněž jeho přispění ke zlepšení vztahů s jinou gene-

rací (děti, vnuci, přátelé, aj.). Přínos U3V není obvykle spojován se studijními aktivitami 

jako takovými, ale se sociálními výsledky jako je socializace, získání nových přátel, se 

kterými sdílejí zájmy, možností dosáhnout osobního růstu a nalezení podpůrné skupiny, 

která jim pomáhá v těžkých obdobích jejich osobního života. Setkávají se zde lidé 

z různých společenských vrstev, kteří mají rozličné zkušenosti. Studium dává mnohým 

pocit nového smyslu života. (Formosa, 2012, s. 8-9) 

Budoucí role, možnosti a směry U3V 

Od počátku 70 let, kdy vznikl koncept U3V, se chápání pozdního věku vymanilo 

z tradičního pojetí odchodu do důchodu, diferencovalo a získalo nesčetné zkušenosti. Na 

mnohých U3V je poukazováno na časté přehlížení skutečnosti, jak se senioři vyznačují 

různorodostí generací. Minulá dvě desetiletí přinesla kulturní změny, které změnily normy 

a hodnoty současných seniorů. Mezi nejnápadnější změny patří zlepšení jejich ekonomické 

situace, zdraví, vzdělávacích příležitostí, menší rodinné skupiny, více žen se uplatňuje na 

trhu práce. Za těchto okolností je nutné přehodnotit funkci a účel U3V a navrhnout dopo-

ručení, aby hnutí U3V fungovalo v souladu s potřebami a zájmy současných seniorů. 

(Formosa, 2012, s. 15-16) 

Senioři by měli mít možnost vyjádřit se k zaměření i obsahu probíhající výuky. Studijní 

plány by měly odrážet zájmy studentů. Jako naléhavé se jeví zařadit do osnov nejen témata 

jako je finanční gramotnost a poskytování péče, ale zejména kurzy, které představí studen-

tům oblast životního prostředí, botaniky a zoologie. Zavedení nových témat by mohlo při-

táhnout na U3V i netypické studenty jako jsou starší muži (zahradnictví, modelování, ast-

ronomie) a etnické menšiny (bojová umění, tai-chi, origami). Dalšími oblastmi, kde může 

U3V přispět k rozvoji zájmových skupin jsou pěvecké sbory, zahradní terapie, reflexní 
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terapie, udržování fyzické kondice a sportovní aktivity. Univerzity třetího věku by měly 

rovněž koordinovat mezigenerační studijní setkání. (Formosa, 2012, s. 17-19) 

 Pro studium v pozdějším věku je důležitá spolupráce a partnerství mezi lektorem a stu-

denty. Lektor často čerpá ze životních zkušeností studentů, podporuje je v přemýšlení, jak 

tyto zkušenosti využít. Stále více populární se stává e-learning (vzdělávací proces využíva-

jící informační a komunikační technologie), který přinesl možnost interaktivní výuky dříve 

nepředstavitelné úrovně. Ukázalo se, že virtuální výuka na U3V může nabídnout možnost 

vzdělávání pro každého bez ohledu na jeho věk, sociální a zdravotní status, vzdálenost od 

místa vzdělávání. (Formosa, 2012, s. 7) 

Hnutí U3V by mělo rozšířit své aktivity rovněž pro seniory, kteří mají zdravotní pro-

blémy. V tomto ohledu je třeba U3V rozvíjet na univerzity čtvrtého věku určené pro senio-

ry s fyzickými a rozpoznávacími omezeními, kteří jsou buď doma, nebo v pečovatelském 

ústavu. Strategie může zahrnovat poskytování vhodného dopravního prostředku na cestu 

do místa vzdělávání a zpět, setkávání v domech seniorů, přenášení přednášky online, rádi-

em nebo televizí, koordinaci mobilních knihoven a zajišťování materiálů na kurzy. (For-

mosa, 2012, s. 20) 

 

4.1 Univerzita třetího věku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně 

Tato podkapitola uvede stručné informace o historii a činnosti Univerzity třetího věku na 

Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), jelikož praktický výzkum byl proveden mezi je-

jími posluchači. 

První ročník studia na U3V na UTB byl zahájen v říjnu roku 2002. Ve dvou přednáško-

vých cyklech, které byly zaměřeny na technicko-ekonomická a společenskovědní témata, 

se studia zúčastnilo 85 posluchačů. Zájem o studium U3V se však neustále zvyšoval nejen 

ve Zlíně, ale i v dalších městech regionu. Proto byla v roce 2004 zahájena výuka i na deta-

šovaném pracovišti univerzity ve Vsetíně (ve spolupráci se Střední průmyslovou školou), 

v roce 2006 v Kroměříži (ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska) a nakonec v roce 2010 

přibyla výuka i v Uherském Hradišti. Počet posluchačů U3V stále stoupá. V roce 2004 

navštěvovalo U3V 351 posluchačů, v roce 2010 to bylo již 550 a v roce 2011 se realizova-

la výuka pro více než 600 seniorských posluchačů v rámci 19 oborů. Ke dni 31. 5. 2013 

bylo na U3V evidováno 649 seniorských posluchačů, z nich 265 své studium úspěšně 
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ukončilo slavnostním ceremoniálem předávání Osvědčení o absolvování U3V. Ke dni 31. 

12. 2013 studovalo v prvních a druhých ročnících U3V na UTB 657 posluchačů. Celkově 

se během roku 2013 účastnilo přednášek, cvičení a seminářů U3V 1306 seniorských poslu-

chačů v 35 semestrálních kurzech (v rámci 19 různých oborů – tzn. cyklů U3V). O mož-

nostech studia na U3V se zájemci dozvídají na webových stránkách UTB, avšak jako nejú-

činnější forma propagace se jeví osobní doporučení spokojených absolventů U3V. (Ada-

mec, Kryštof, 2011, s. 79-81; UTB, 2014) 

Ke studiu na U3V ve Zlíně mohou být přijati zájemci seniorského věku nebo lidé 

s přiznaným invalidním důchodem, od 1. 5. 2009 rovněž zájemci od 50 let věku. Není při-

tom rozhodující, jaké mají předchozí ukončené vzdělání. Podmínkou zápisu je uhrazení 

účastnického poplatku, který je rozdílný podle technické a materiální náročnosti jednotli-

vých cyklů. Pohybuje se v rozmezí 900 až 1800 Kč na jeden akademický rok. (UTB, 2014) 

Studijní program je organizován do dvouletých přednáškových cyklů a má následující 

strukturu - v prvním roce absolvují všichni posluchači společný základní cyklus přednášek, 

na který ve druhém roce navážou specializované cykly zaměřené na oblast studia jednotli-

vých fakult univerzity. Konkrétní cyklus si posluchači volí na konci prvního ročníku, vybí-

rat si mohou z oborů společenskovědních, ekonomických a výtvarných. Výuka je doplňo-

vána exkurzemi a návštěvami výstav a koncertů. Studenti výtvarných kurzů pořádají i vý-

stavy svých prací. Jiný režim má cyklus Počítače v praxi, který je dvouletý. Výuka probíhá 

v intervalech jednou za 14 dnů, je dvouhodinová, převážně formou přednášek, případně 

seminářů nebo cvičení (výuka PC, ateliérová tvorba). (UTB, 2014) 

Univerzita třetího věku je organizována rektorátem UTB. Přednáškové cykly U3V jsou 

koncipovány na základě návrhů ze strany řídícího orgánu U3V – Rady U3V na UTB, aka-

demických pracovníků UTB, ale rovněž i na základě požadavků samotných posluchačů. 

(Adamec, Kryštof, 2011, s. 79-80) V současné době je v nabídce výuka práce s počítačem, 

s digitální fotografií, přednášky z oblasti společenských věd, kultury a umění, technologií, 

zdravotnictví a umělecká tvorba ve výtvarném ateliéru. Jelikož se mnoho absolventů ke 

studiu opakovaně vrací, připravuje U3V ve Zlíně každý rok novou tematickou nabídku, ve 

které inovuje nebo rozšiřuje jednotlivé obory. (UTB, 2014) 

Studium U3V je zahájeno slavnostním imatrikulačním ceremoniálem za přítomnosti 

představitelů UTB. Během studia pak posluchači neskládají žádné zkoušky ani zápočty, 

pouze na konci každého semestru vypracují seminární práci. Na závěr po dvou letech stu-
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dia pak absolventi obdrží na slavnostním ceremoniálu Osvědčení o absolvování studia 

U3V. Pro všechny, kteří chtějí zůstat i po ukončení studia v kontaktu s univerzitou, je ur-

čen Klub absolventů U3V. Jeho členové mají umožněn přístup do knihovny, studoven, 

k počítačové síti a internetu na UTB. Mohou se účastnit akcí U3V jako např. exkurzí, mi-

mořádných přednášek nebo navštívit jednotlivé přednášky vybrané dle rozvrhu U3V. 

(Adamec, Kryštof, 2011, s. 80-81; UTB, 2014) 

Posláním UTB je šíření vzdělanosti v regionu bez ohledu na věk člověka a jeho postave-

ní ve společnosti. Tím přispívá k naplnění odkazu podnikatele Tomáše Bati, jehož jméno 

zlínská univerzita nese. Pro seniory má studium význam nejen vzdělávací, ale i společen-

ský: seznamují se s lidmi s podobnými zájmy, rozvíjejí sociální kontakty a aktivně tráví 

volný čas. (Adamec, Kryštof, 2011, s. 81) Vzrůstající zájem o studium na U3V na UTB 

svědčí o tom, že účastníci jednotlivých cyklů jsou se studiem spokojeni a rádi se na U3V 

opakovaně vrací. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 METODOLOGIE VÝZKUMU 

Praktická část práce se zabývá edukací seniorů na univerzitách třetího věku. Výzkum byl 

realizován dotazníkovým šetřením mezi posluchači Univerzity třetího věku na UTB ve 

Zlíně. Při zpracování metodologické části práce jsme vycházeli z odborných publikací Me-

tody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu od Miroslava Chrásky 

z roku 2007 a Úvod do pedagogického výzkumu od Petera Gavory z roku 2000 a 2010. 

 

5.1 Stanovení výzkumného problému 

Dle Gavory (2000, s. 26) rozlišujeme tři typy výzkumných problémů: deskriptivní (po-

pisný), relační a kauzální. Pro tuto bakalářskou práci byl vybrán výzkumný problém de-

skriptivní, který „zjišťuje a popisuje situaci, stav nebo výskyt určitého jevu.“ 

V důsledku populačního stárnutí je nutností řešit začlenění seniorů do společnosti. Počet 

seniorů, kteří chtějí prožít zbytek života aktivním způsobem, narůstá. Souvisí to 

s prodlužující se délkou života, jejich lepším zdravotním stavem i změnami ve společnosti. 

Výzkumným problémem praktické části této práce je edukace seniorů na univerzitách 

třetího věku. Dané téma bylo zvoleno z důvodu jeho aktuálnosti a zároveň zájmu o tuto 

problematiku a její řešení. Mnoho přátel a známých v blízké době dosáhne důchodového 

věku, chceme jim nabídnout znalosti získané při zpracovávání této práce a ukázat jim, že 

studium na U3V vede ke zlepšení kvality života ve vyšším věku. Edukaci seniorů považu-

jeme za velmi přínosnou. Právě proto chceme rovněž zjistit postoje a názory seniorů - stu-

dentů U3V k této problematice. 

 

5.2 Stanovení cílů výzkumu a výzkumných otázek 

Hlavní cíl: 

Zjistit, do jaké míry využívají senioři aktivně svůj volný čas, v čem spatřují hlavní význam 

edukačních aktivit a jak hodnotí výuku na U3V. 

K dosažení hlavního výzkumného cíle má vést naplnění dílčích cílů a zodpovězení dílčích 

výzkumných otázek. 
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Dílčí cíl 1:  

Zjistit, do jaké míry využívají senioři aktivně svůj volný čas. 

Položila jsem tyto dílčí výzkumné otázky: 

1.1 Do jaké míry měli senioři možnost v produktivním věku aktivně se věnovat svým 

osobním zájmům? 

1.2 Jaké další volnočasové aktivity provozují senioři nejraději ve svém volném čase? 

 

Dílčí cíl 2:  

Zjistit, v čem spatřují senioři hlavní význam edukačních aktivit. 

Položila jsem tyto dílčí výzkumné otázky: 

2.1 Do jaké míry si senioři v předchozím zaměstnání prohlubovali své profesní znalosti? 

2.2 Jaké bariéry nejčastěji překonávali senioři při rozhodování dále se vzdělávat? 

2.3 Z jakého zdroje se senioři nejčastěji dozvěděli o možnosti vzdělávání na U3V? 

2.4 Z jakého důvodu se především rozhodli senioři navštěvovat U3V? 

2.5 Jak především naplnilo studium na U3V očekávání seniorů? 

2.6 Jak jsou senioři spokojeni se studiem na U3V? 

2.7 Jakou funkci plní především vzdělávání seniorů? 

 

Dílčí cíl 3:  

Zjistit, jak hodnotí senioři výuku na U3V. 

Položila jsem tyto dílčí výzkumné otázky: 

3.1 Jaký je názor seniorů na kompetence vzdělavatele seniorů? 

3.2 Jaké výukové metody seniorům nejvíce vyhovují? 

3.3 Jaké nové obsahové zaměření kurzů by senioři uvítali? 

3.4 Uvítali by senioři možnost studia U3V dálkově v elektronické podobě? 

3.5 Navštěvují senioři U3V opakovaně a plánují studovat i v následujících letech? 
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5.3 Výzkumný soubor 

Pro výzkum byl zvolen záměrný výběr výzkumného vzorku, který se vyznačuje tím, že 

u něho nerozhoduje náhoda, ale úsudek výzkumníka. Soubor respondentů tvoří posluchači 

studující na Univerzitě třetího věku na UTB. Byli vybráni účastníci cyklů, na kterých 

přednášeli vyučující z Fakulty humanitních studií UTB, Ústav pedagogických věd a Ústav 

zdravotních věd, z důvodu jejich blízkosti andragogice: 

� Cyklus M - Člověk a společnost. Přednášky na téma: Moderní psychologie. 

� Cyklus K - Člověk v kulturním vývoji. Přednášky na téma: Antropologie. 

 

Výzkumu se dále zúčastnili posluchači, kteří navštěvují kurzy, kde pod odborným vede-

ním pracují v malých skupinách (max. 20 studentů) samostatně na počítačích: 

� Cyklus D - Počítače v praxi I. 

� Cyklus F - Digitální fotografie. 

 

5.4 Metoda sběru dat  

Pro zjištění informací do empirické části této práce byl zvolen kvantitativní výzkum 

s využitím dotazníkového šetření, mezi jehož přednosti se řadí zejména rychlý a přímočarý 

sběr dat a jejich rychlá interpretace. Sběr dat proběhl v prosinci 2013. 

Jako technika sběru dat byl použit dotazník vlastní konstrukce, vzor dotazníku je uvede-

ný v příloze (P I). Při jeho tvorbě bylo postupováno podle základních pravidel a požadavků 

pro sestavování dotazníku. Bylo usilováno o to, aby splňoval základní požadavky kladené 

na dobré měření, což je především validita, reliabilita a praktičnost. Vzhledem k cílové 

skupině byla snaha otázky formulovat stručně a srozumitelně, aby byly lehce pochopitelné 

a vyplnění dotazníku bylo časově nenáročné. 

Dotazník se skládá ze tří částí. Vstupní část obsahuje jméno autora, seznámení respon-

dentů s důvodem dotazníku a pokyny k vyplňování. Rovněž zdůrazňuje anonymitu respon-

dentů a diskrétnost při práci se získanými daty, což by podle Gavory (2000, s. 106) mělo 

vést k přesnějším a pravdivějším odpovědím. Druhá část dotazníku obsahuje celkem 

19 uzavřených otázek. Na každou otázku bylo možné vybrat jen jednu odpověď, která je 

z hlediska posluchačů nejvýstižnější. Pokud by jim žádná z odpovědí nevyhovovala, měli 

možnost vepsat do dotazníku k otázce svoji vlastní odpověď. Hlavní část otázek (č. 1-15) 
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se zaměřuje na zjišťování dat zabývajících se zkoumaným problémem. Závěrečná část do-

tazníku obsahuje otázky (č. 16-19) týkající se faktografických údajů, které poslouží 

k doplnění informací o sledované skupině. V závěrečné části dotazníku je umístěno podě-

kování respondentům za vyplnění dotazníku. 

Sestavený dotazník byl předem vyzkoušen u několika osob bez znalosti problematiky, 

aby byla posouzena srozumitelnost otázek pro respondenty, nalezeny nesrovnalosti a ne-

přesnosti. Před provedením vlastního dotazníkového šetření byla dále požádána posluchač-

ka univerzity třetího věku o ústní konzultaci za účelem snížení rizika, že senioři nebudou 

některé z otázek rozumět. 

Při sběru dat bylo postupováno následujícím způsobem. Telefonicky a rovněž e-mailem 

byla kontaktována Ing. et Mgr. Jarmila Hřebíčková, referentka celoživotního vzdělávání 

a U3V na UTB. Byla s ní sjednána schůzka, na které ochotně poskytla informace k výuce 

a rozvrhům jednotlivých oborů. Poté byli e-mailem nebo osobně kontaktováni jednotliví 

vyučující, od kterých jsme dostali obratem velmi vstřícné odpovědi. Dotazníky byly osob-

ně posluchačům rozdány na začátku výuky (přednášky, praktického cvičení) s ústním vy-

světlením účelu a cíle výzkumu, způsobu vyplňování otázek. Bylo zdůrazněno, že respon-

denti mají vybrat u otázky vždy jen jednu odpověď. Bylo jim sděleno, že budou v případě 

zájmu informováni o výsledcích výzkumu a získaná data využije rovněž referentka U3V 

pro zkvalitnění výuky. 

Po vyplnění byly dotazníky od respondentů ihned vybrány, což zajišťovalo jejich vyso-

kou návratnost. Celkový počet dotazníků, které se podařilo získat je 265 z 273 možných, 

což představuje návratnost 97 %. Následně byla provedena kontrola korektnosti jejich vy-

plňování. Z dalšího zpracování bylo vyloučeno 17 dotazníků. V 1 dotazníku nebyly vypl-

něny důležité údaje a v 16 dotaznících respondent nedodržel pokyny k vyplnění a vybral 

více odpovědí. Na základě provedené kontroly bylo k dalšímu zpracování postoupeno 

248 dotazníků. 

 

5.5 Metody zpracování dat 

Data získaná dotazníkovým šetřením byla zpracována a vyhodnocena pomocí počítačo-

vého programu Microsoft Excel. Jednotlivé položky dotazníku byly převedeny do četností 

absolutních a relativních vyjádřených v procentech. Získané hodnoty byly zaokrouhleny na 
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jedno desetinné místo. Výsledky byly vyjádřeny formou grafického zobrazení. Při vyhod-

nocování dotazníků byla použita deskriptivní metoda bez statistických výpočtů. 
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6 ANALÝZA DAT

V této kapitole budou analyzována veškerá data získaná dotazníkovým šet

kladě provedené kontroly korektnosti vypl

Nejdříve se zaměříme na 

lení. Poté se budeme zabývat výsle

 

6.1 Faktografické údaje

Charakteristika zkoumaného vzorku:

Pohlaví respondentů 

OTÁZKA č. 18: Jaké je Vaše pohlaví?

Otázka zjišťovala zastoupení 

 

V grafu 1 je vidět, jaké je zastoupení respondent

celkem 248 respondentů

a 53 mužů (21,4 %). 

 

 

 

, Fakulta humanitních studií 

DAT 

této kapitole budou analyzována veškerá data získaná dotazníkovým šet

 provedené kontroly korektnosti vyplňování dotazníků analyzujeme 248 dotazník

ěříme na faktografické údaje, jako je pohlaví, věk, vzd

lení. Poté se budeme zabývat výsledky k jednotlivým dílčím cílům. 

Faktografické údaje 

Charakteristika zkoumaného vzorku: 

. 18: Jaké je Vaše pohlaví? 

zastoupení žen a mužů ve výzkumném vzorku. 

, jaké je zastoupení respondentů dle pohlaví. V

respondentů, z toho bylo 195 žen, což tvoří 78,6 % výzkumného souboru 

Graf 1: Pohlaví respondentů 

78,6%

21,4%

Pohlaví respondentů

48 

této kapitole budou analyzována veškerá data získaná dotazníkovým šetřením. Na zá-

analyzujeme 248 dotazníků. 

ěk, vzdělání a model byd-

Výzkumu se zúčastnilo 

78,6 % výzkumného souboru 

 

Ženy

Muži
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Věk respondentů 

 OTÁZKA č. 19: Do které v

Otázka zjišťovala věkovou strukturu 

 

Z grafu 2 je možno vyč

jsou senioři ve věkové ko

oři ve věku 60 - 64 let. 

50 let věku. Dle zjištění z výzkumu (13,7 %) vidíme, že toho využívají.

dent uvedl, že má 87 let.

 

Vzdělání respondentů 

 OTÁZKA č. 16: Jaké máte nejvyšší ukon

Otázka zjišťovala vzdělanostní strukturu respondent

 

Graf 3 ukazuje, že nejvíce respondent

Zajímavým zjištěním je fakt, že 23 % respondent

41,9%

, Fakulta humanitních studií 

19: Do které věkové kategorie patříte? 

ěkovou strukturu respondentů. 

vyčíst, že nejpočetnější skupinou (41,9 %) ve výzkumném souboru 

ěkové kohortě 65 - 74 let. Vysoké zastoupení (36,3 %)

. Studia U3V na UTB ve Zlíně se mohou účastnit také zájemci od 

ění z výzkumu (13,7 %) vidíme, že toho využívají.

má 87 let. 

Graf 2: Věková struktura respondentů 

 

 

16: Jaké máte nejvyšší ukončené vzdělání? 

ělanostní strukturu respondentů. 

nejvíce respondentů (56,5 %) má středoškolské 

ěním je fakt, že 23 % respondentů má vysokoškolské vzd

13,7%

36,3%

6,9%

1,2%

Věková struktura respondentů

49 

ve výzkumném souboru 

(36,3 %) vykazují také seni-

hou účastnit také zájemci od 

ní z výzkumu (13,7 %) vidíme, že toho využívají. Nejstarší respon-

 

edoškolské vzdělání s maturitou. 

ské vzdělání. 

Méně než 60 let

60 – 64 let

65 – 74 let

75 – 84 let

85 let a více
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Graf 

 

Model bydlení respondent

OTÁZKA č. 17: Jak žijete?

Otázka zjišťovala model

 

Z grafu 4 je patrné, že nej

následují senioři žijící sami

pouze malá část responden

 

5,6%

23,0%

Nejvyšší ukon

59,3%

12,5%

, Fakulta humanitních studií 

Graf 3: Nejvyšší ukončené vzdělání respondentů

respondentů 

Jak žijete? 

ovala model bydlení respondentů. 

4 je patrné, že nejčastěji žijí respondenti v partnerském vztahu

ři žijící sami (28,2 %). Ve vícegenerační rodině (s dě

dentů (12,5 %). 

Graf 4: Model bydlení respondentů 

0,4%

10,9%
3,6%

56,5%

Nejvyšší ukončené vzdělání respondentů

Základní 

Vyučen bez maturity

Vyučen s

Středoškolské s

Vyšší odborné 

Vysokoškolské

28,2%
12,5%

Model bydlení respondentů

Sama/sám

V partnerském vztahu 

Ve vícegenera
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lání respondentů 

ém vztahu (59,3 %) a dále 

(s dětmi, vnoučaty) žije 

 

Základní 

čen bez maturity

čen smaturitou

ředoškolské smaturitou

Vyšší odborné 

Vysokoškolské

Sama/sám

partnerském vztahu 

Ve vícegenerační rodině



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

 

6.2 Výsledky k dílč

Tato podkapitola zahrnuje 

aktivit. V dotazníku se k

 

Zájmové aktivity v produktivním v

OTÁZKA č. 1: Měl/a jste v

vat svým osobním zájmů

Otázka zjišťovala, do jaké míry m

věnovat svým osobním zájm

 

Z výsledků výzkumu

(49,6 %) se před odchodem do d

stejná část (43,1 %) se jim v

se nemělo možnost věnovat 

Graf 

 

Další zájmové aktivity 

OTÁZKA č. 6: Jaké další aktivity realizujete nejrad

Otázka zjišťovala, jaké další 

volném čase. 

43,1%

Volno

, Fakulta humanitních studií 

dílčímu cíli 1 

pitola zahrnuje odpovědi na dílčí výzkumné otázky z 

dotazníku se k této problematice vztahují otázky 1 a 6. 

produktivním v ěku 

ěl/a jste v období před odchodem do důchodu možnost aktivn

vat svým osobním zájmům – koníčkům? 

ovala, do jaké míry měli respondenti možnost v produktivním v

svým osobním zájmům. 

 výzkumu znázorněných v grafu 5 vyplývá, že téměř

ed odchodem do důchodu aktivně věnovala svým osobním zájm

se jim věnovala v omezené míře. Pouze 7,3 % responden

ěnovat zájmovým aktivitám. 

Graf 5: Volnočasové aktivity v produktivním věku

Další zájmové aktivity v současné době 

6: Jaké další aktivity realizujete nejraději ve svém volném 

jaké další volnočasové aktivity provozují respondenti nejrad

49,6%

7,3%

Volnočasové aktivity v produktivním věku

51 

 oblasti volnočasových 

chodu možnost aktivně se věno-

produktivním věku aktivně se 

vyplývá, že téměř polovina seniorů 

la svým osobním zájmům a téměř 

ze 7,3 % respondentů uvedlo, že 

 

ěku 

ji ve svém volném čase? 

vity provozují respondenti nejraději ve svém 

Ano

Omezeně

Ne
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Graf 6 zobrazuje, že tř

lizovanou ve svém volném 

umístila četba (17,7 %)

a dále následovaly aktivity, kte

Patří mezi ně sledování televize, poslech rádia (6,9 %), chov

paření (6 %), veřejné přednášky odborník

Možnost odpovědi označ

o výtvarné umění“, „cestování“.

 

Graf 

6.3 Výsledky k dílč

Cílem této podkapitoly je odpov

rů na U3V. V dotazníku se k

 

Vzdělávání v předchozím zam

OTÁZKA č. 2: „V předchozím zam

Otázka zjišťovala, do jaké míry si respondenti

profesní znalosti. 

17,7%

16,9%

12,5%

2,8% 2,8%

A

, Fakulta humanitních studií 

, že třetina respondentů (32,3 %) označila za nejoblíben

ném čase procházky a jiné pohybové aktivit

(17,7 %), křížovky, sudoku a kvízy (16,9 %), vzdělávací kurzy

dále následovaly aktivity, které provozuje ve svém volném čase jen malá 

 sledování televize, poslech rádia (6,9 %), chovatelství, zahrádka

řejné přednášky odborníků na vybraná témata (2,8 %), ru

ědi označené „jiné“ využilo 2 % respondentů. Tito uvedli nap

ění“, „cestování“. 

Graf 6: Aktivity ve volném čase v současné době

 

dílčímu cíli 2 

Cílem této podkapitoly je odpovědět na dílčí výzkumné otázky z  

dotazníku se k této problematice vztahují otázky 2, 3, 4, 5, 8,

ředchozím zaměstnání 

ředchozím zaměstnání jsem“ 

ovala, do jaké míry si respondenti prohlubovali v předchozím zam

6,9%

32,3%

2,8%

6,0%

2,0%

Aktivity ve volném čase v současné době

Sledování televize, poslech rádia

Procházky a jiné pohybové aktivity

Četba

Křížovky, sudoku, kvízy

Vzdělávací kurzy 

Veřejné přednášky odborník
vybraná témata
Ruční práce

Chovatelství, zahrádka

Jiné
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ila za nejoblíbenější aktivitu rea-

ky a jiné pohybové aktivity. Další v pořadí se 

vzdělávací kurzy (12,5 %) 

jen malá část seniorů. 

atelství, zahrádkaření a chalu-

 na vybraná témata (2,8 %), ruční práce (2,8 %). 

ů. Tito uvedli např. „zájem 

 

asné době 

 oblasti edukace senio-

2, 3, 4, 5, 8, 9 a 12. 

ředchozím zaměstnání své 

Sledování televize, poslech rádia

Procházky a jiné pohybové aktivity

ížovky, sudoku, kvízy

lávací kurzy 

řednášky odborníků na 

Chovatelství, zahrádkaření, chalupaření
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V grafu 7 je znázorně

losti, jelikož to byla nutnost vzhledem k

z vlastní iniciativy. Pou

V možnosti „jiné“ byla zaznamenána u 0,8 % senior

profesní znalosti, jelikož to byla nutnost vzhledem k

iniciativy. 

 

Graf 7: Prohlubování profesních znalostí

Bariéry překonávané př

OTÁZKA č. 3: Co bylo u Vás nejv

Otázka zjišťovala, jaké faktory

dování začít studovat na U3V.

 

Z grafu 8 plyne, že téměř

riéry při rozhodování zač

zi nejsilněji pociťované bariéry pat

Prohlubování profesních znalostí v p

Vystačil/a se znalostmi ze studií

Neustále prohluboval/a profesní znalosti 
profesi
Neustále prohluboval/a profesní znalosti 

Jiné

, Fakulta humanitních studií 

7 je znázorněno, že 65,7 % respondentů si neustále prohlubovalo profesní zn

losti, jelikož to byla nutnost vzhledem k jejich profesi a 21,8 % respondent

vlastní iniciativy. Pouze 11,7 % seniorů uvedlo, že si vystačilo se znalostmi ze studií.

a zaznamenána u 0,8 % seniorů odpověď, že si neustále prohlubovali 

profesní znalosti, jelikož to byla nutnost vzhledem k jejich profesi a zárove

Prohlubování profesních znalostí v předchozím zam

 

ekonávané při rozhodování vzdělávat se na U3V 

3: Co bylo u Vás největší bariérou při rozhodování vzdě

ovala, jaké faktory a bariéry sehrávaly u respondentů dů

na U3V. 

éměř čtvrtina respondentů (21,7 %) nemusela

i rozhodování začít studovat na U3V. Přibližně stejný počet (21,4 %)

ťované bariéry patřila nedostatečná informovanost. 

11,7%

65,7%

21,8%

0,8%

Prohlubování profesních znalostí v předchozím zaměstnání

čil/a se znalostmi ze studií

Neustále prohluboval/a profesní znalosti – byla to nutnost vzhledem k

Neustále prohluboval/a profesní znalosti – z vlastní iniciativy
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 si neustále prohlubovalo profesní zna-

,8 % respondentů se vzdělávalo 

čilo se znalostmi ze studií. 

ěď, že si neustále prohlubovali 

jejich profesi a zároveň i z vlastní 

 

edchozím zaměstnání 

i rozhodování vzdělávat se na U3V? 

důležitou roli při rozho-

nemusela překonávat žádné ba-

(21,4 %) uvedl, že me-

ná informovanost. Obavy z nezvládnutí 

ěstnání

byla to nutnost vzhledem kmojí 
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učiva označilo 19,4 % respondent

kvůli starostem o vnouč

označila jen malá část respondent

„věk - nepamatujeme si nové u

tj. uvolňování ze zaměstnání“

 

Graf 8

 

Zdroj informací 

OTÁZKA č. 4: Z jakého zdroje jste se dozv

Otázka zjišťovala, ze kterého zdroje

 

Podle grafu 9 nejvíce respondent

U3V dozvědělo od rodinných p

solventů U3V (27,4 %). 

a tisk (16,5 %). Několik respondent

rentku celoživotního vzdě

5,6%
6,5%

3,2%

21,7%

8,1%

Bariéry p

, Fakulta humanitních studií 

% respondentů. Na dalším místě se umístila odpov

li starostem o vnoučata, děti nebo rodinu (14,1 %) a pak následovaly odpov

část respondentů. V možnosti „jiné bariéry“ uvedli respondenti nap

nepamatujeme si nové učivo jako mladí studenti“, „ještě

ěstnání“. 

8: Bariéry překonávané při rozhodování ke studiu

jakého zdroje jste se dozvěděl/a o možnosti vzdělávání na U3V

ovala, ze kterého zdroje informací se nejčastěji respondenti

ejvíce respondentů (31,5 %) odpovědělo, že se o možnosti studovat na 

rodinných příslušníků, přátel a známých a následovalo

%). Dalším často uváděným zdrojem informací byl

ěkolik respondentů uvedlo v možnosti „jiné“ jako zdroj informací ref

ního vzdělávání a U3V na UTB Ing. et Mgr. Jarmilu Hř

19,4%

21,4%

14,1%

8,1%

Bariéry překonávané při rozhodování ke studiu

Obavy znezvládnutí výuky

Nedostatečná informovanost

Nedostatek č

Časová dostupnost místa školy

Zdravotní problémy

Nedostatek financí

Nebyla žádná bariéra

Jiné
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se umístila odpověď nedostatek času 

a pak následovaly odpovědi, které 

uvedli respondenti např. 

“, „ještě jsem v zaměstnání, 

 

i rozhodování ke studiu 

ělávání na U3V? 

ji respondenti dozvěděli o U3V. 

, že se o možnosti studovat na 

a následovalo doporučení ab-

ným zdrojem informací byl internet (18,1 %) 

možnosti „jiné“ jako zdroj informací refe-

Ing. et Mgr. Jarmilu Hřebíčkovou. 

nezvládnutí výuky

Nedostatečná informovanost

Nedostatek času

asová dostupnost místa školy

Zdravotní problémy

Nedostatek financí

Nebyla žádná bariéra
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Důvod studia na U3V 

OTÁZKA č. 5: Z jakého dů

Otázka zjišťovala, jaký dů

lávací cykly na U3V. 

 

Z grafu 10 vyplývá, že n

návštěvy U3V důležitost 

chce naplnit volný čas a aktivn

cyklů. Pouze 4 % respondent

taci. Pro osm respondent

s jinými lidmi. 

31,5%

4,0%

, Fakulta humanitních studií 

Graf 9: Zdroj informací o U3V 

 

jakého důvodu jste se rozhodl/a navštěvovat U3V? 

jaký důvod vedl nejčastěji respondenty k tomu, aby navšt

10 vyplývá, že necelá polovina respondentů (42,3 %) uvádí jako hlavní d

ůležitost vzdělávání pro jejich osobní rozvoj. Čtvrtina senior

čas a aktivně ho využít a 21,4 % seniorů zaujala nabídka vzd

% respondentů uvedla, že si vzděláváním chtějí udržet svoji p

Pro osm respondentů (3,2 %) bylo důvodem návštěvy U3V navázání 

1,2% 1,2%

18,1%

16,5%

27,4%

4,0%

Zdroj informací o U3V

Televize

Rádio

Internet

Tisk

Doporučení absolvent

Rodina, př

Jiné
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tomu, aby navštěvovali vzdě-

uvádí jako hlavní důvod 

Čtvrtina seniorů (25,4 %) 

ů zaujala nabídka vzdělávacích 

ějí udržet svoji profesní orien-

ěvy U3V navázání kontaktu 

čení absolventů U3V

Rodina, přátelé a známí
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Naplnění očekávání 

OTÁZKA č. 8: Jak především naplnilo studium na U3V Vaše o

Otázka zjišťovala, jak př

a seminářů na U3V očekávání respondent

 

Podle grafu 11 respondenti 

plnilo jejich očekávání v

umístila odpověď – snadn

spondentům se návštěvou U3V posílila sebed

nové životní situace, což je také d

seniorů a ke zlepšení vztahů

21,4%

25,4%

3,2% 4,0%

, Fakulta humanitních studií 

Graf 10: Důvod studia  

ředevším naplnilo studium na U3V Vaše očekávání?

ovala, jak především naplnila aktivní návštěva přednášek

čekávání respondentů. 

espondenti ve svých odpovědích nejvíce (57 %) uvád

čekávání v tom, že si zvýšili svoje znalosti. Na dalším míst

snadněji zvládám nové technologie a moderní př

ěvou U3V posílila sebedůvěra a 5,2 % se lépe orientuje

, což je také důležitý výsledek. Zvětšení okruhu p

 a ke zlepšení vztahů s jinou generací přispělo studium u 3,2 % respondent

42,3%

3,6%

4,0%

Důvod studia na U3V

Považuji vzdě
pro svůj osobní rozvoj 
Byla mi doporu
rodinou, přáteli 
Zaujala mě nabídka 
programu (cyklu)
Naplnit volný 
ho využít
Navázat kontakt s
lidmi
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čekávání? 

řednášek, praktických cvičení 

uváděli, že studium na-

Na dalším místě (15,3 %) se 

technologie a moderní přístroje. 12,1 % re-

lépe orientuje a adaptuje na 

tšení okruhu přátel uvedlo 4,4 % 

u 3,2 % respondentů. 

Považuji vzdělávání důležité 
ůj osobní rozvoj 

Byla mi doporučena 
rodinou, přáteli 

ě nabídka 
programu (cyklu)
Naplnit volný čas a aktivně 

Navázat kontakt sjinými 
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Hodnocení studia 

OTÁZKA č. 9: Jak hodnotíte studium na U3V

Otázka zjišťovala celkovou spokojenost 

 

Z grafu 12 je vidět, že v

dentů (44,8 %). Zbývající polovina

(27,4 %) nebo spokojena

nespokojeno a žádný z nich

57,0%

Napln

, Fakulta humanitních studií 

Graf 11: Naplnění očekávání seniorů 

9: Jak hodnotíte studium na U3V? 

la celkovou spokojenost respondentů se studiem na U3V.

, že velmi spokojena je se studiem na U3V necelá polovina

Zbývající polovina respondentů uvedla, že je se studiem spíše spokoje

na (25,8 %). Pouze nepatrné procento (2 %)

nich neuvedl, že je se studiem velmi nespokojen.

4,4% 0,8% 5,2%

15,3%

12,1%

3,2%

2,0%

Naplnění očekávání seniorů od studia na U3V

Zvýšil/a jsem si znalosti

Zvětšil se mi okruh p

Zlepšilo se mi zdraví (duševní a 
fyzické)
Lépe se orientuji a adaptuji na 
nové životní situace
Snadněji zvládám nové 
technologie a moderní p
Posílila se moje sebed

Přispělo ke zlepšení vztah
s jinou generací
Jiné
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, že je se studiem spíše spokojena 

(2 %) respondentů je spíše 

neuvedl, že je se studiem velmi nespokojen. 

Zvýšil/a jsem si znalosti

ětšil se mi okruh přátel

Zlepšilo se mi zdraví (duševní a 
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Funkce vzdělávání senior

OTÁZKA č. 12: Jakou funkci p

Otázka zjišťovala, jakou funkci dle názor

 

Graf 13 ukazuje, že 31,9

jmů, aktivit a schopností.

preventivní (12,1 %), komunika

vizační (6,5 %) a kompenza

vzdělávání seniorů přispívá k

27,4%

, Fakulta humanitních studií 

Graf 12: Hodnocení studia 

lávání seniorů 

12: Jakou funkci především plní podle Vás vzdělávání senior

ovala, jakou funkci dle názorů respondentů plní především vzd

31,9 % respondentů uvedlo, že vzdělávání posiluje rozvoj jejich z

chopností. Jako další v pořadí se umístila funkce rehabilita

ní (12,1 %), komunikační (10,1 %), adaptační (6,9 %), anticipa

kompenzační (4 % a 2,8 %). Pouze 4,8 % respondent

ů řispívá k mezigeneračnímu porozumění. 

44,8%

25,8%
2,0%

0,0%

Hodnocení studia

Velmi spokojen/a
Spíše spokojen/a
Spokojen/a
Spíše nespokojen/a
Velmi nespokojen/a
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ělávání seniorů? 

ředevším vzdělávání seniorů. 

lávání posiluje rozvoj jejich zá-

stila funkce rehabilitační (14,5 %), 

%), anticipační (6,5 %), akti-

4,8 % respondentů odpovědělo, že 

Velmi spokojen/a
Spíše spokojen/a
Spokojen/a
Spíše nespokojen/a
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6.4 Výsledky k dílč

Tato podkapitola odpovídá

V dotazníku se k této problematice vztahují o

 

Osobnost lektora seniorů

OTÁZKA č. 10: Co nejvíce oce

Otázka zjišťovala, jaké kompetence 

 

Výsledky výzkumu znázorn

(54,5 %) oceňují u lektorů

Zároveň dokážou ocenit vysokou odbornost a profesionalitu lektor

cílová skupina, rovněž kladn

Vzdělávání prováděné vpř

Pomáhá k připravenosti na zm

Přispívá k znovuobnovení a udržování fyzických a duševních sil 

Posiluje rozvoj zájmů, aktivit a schopností senior

Napomáhá přizpůsobit se prost

Přispívá kudržení aktivní komunikace 

Nahrazuje úbytek sociálních kontakt

Kompenzace ztráty profesní role

Aktivizace fyzického a duševního zdraví 

Přispívá kmezigeneračnímu porozum

, Fakulta humanitních studií 

Graf 13: Funkce vzdělávání seniorů 

dílčímu cíli 3 

Tato podkapitola odpovídá na dílčí výzkumné otázky z  oblasti výuky

této problematice vztahují otázky 10, 11, 13, 14, 7 a 15

lektora seniorů 

10: Co nejvíce oceňujete na lektorovi seniorů? 

ovala, jaké kompetence nejvíce oceňují respondenti na osobnosti vzd

znázorněné v grafu 14 jednoznačně potvrdily, že senio

ují u lektorů trpělivost, empatii, ochotu naslouchat a př

 dokážou ocenit vysokou odbornost a profesionalitu lektorů (24

ěž kladně hodnotí využívání metod a technik vzdě

31,9%

6,9%
10,1%

2,8%

6,5%

Funkce vzdělávání seniorů

předstihu pozitivně ovlivňuje průběh stárnutí

ipravenosti na změny ve stylu života vseniorském věku 

ispívá k znovuobnovení a udržování fyzických a duševních sil 

ů, aktivit a schopností seniorů 

ůsobit se prostředí, ve kterém senior žije 

udržení aktivní komunikace 

Nahrazuje úbytek sociálních kontaktů 

Kompenzace ztráty profesní role

Aktivizace fyzického a duševního zdraví 

čnímu porozumění 
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a 15. 

na osobnosti vzdělavatele. 

ě potvrdily, že senioři nejvíce 

livost, empatii, ochotu naslouchat a přístupnost k diskusi. 

ů (24,2 %). Senioři, jako 

ání metod a technik vzdělávání přizpůsobe-

12,1%

6,5%

14,5%

4,0%

2,8%
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ných jejich specifickým

týkala kultivovaného slovního projevu

 

 

Výukové metody 

OTÁZKA č. 11: Jakou výukovou metodu up

Otázka zjišťovala, jaký způ

 

Graf 15 prezentuje, že 39,1

cvičení a téměř stejný poč

náškách. Další část respondent

10,9 % nejvíce vyhovují metody 

54,5%

4,4% 3,6%

, Fakulta humanitních studií 

 potřebám (13,3 %). Čtvrtá nejčasněji (4,4 %)

týkala kultivovaného slovního projevu a pátá (3,6%) prezentačních dovedností.

Graf 14: Osobnost lektora 

11: Jakou výukovou metodu upřednostňujete? 

ovala, jaký způsob výuky respondentům nejvíce vyhovuje

, že 39,1 % respondentů upřednostňuje výcvikové metody 

ěř stejný počet respondentů (36,7 %) dává přednost pasivní ú

spondentů (13,3 %) zvolila možnost dialogické metody a 

% nejvíce vyhovují metody řešení problémů v malých skupinách.

13,3%

24,2%

3,6%

Osobnost lektora 

Využívání metod a technik 
vzdělávání s
specifické potř
Vysokou odbornost a 
profesionalitu

Trpělivost, empatii, ochotu 
naslouchat a př

Kultivovaný slovní projev 

Prezentační dovednosti 
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(4,4 %) uváděná položka se 

čních dovedností. 

 

m nejvíce vyhovuje. 

uje výcvikové metody – praktické 

řednost pasivní účasti na před-

možnost dialogické metody a pouze 

malých skupinách. 

Využívání metod a technik 
ohledem na 

specifické potřeby seniorů
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ělivost, empatii, ochotu 
naslouchat a přístupnost k diskusi
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Obsah výuky – nabídka kurz

OTÁZKA č. 13: Uvítali byste v

Otázka zjišťovala, o jaké 

 

Graf 16 znázorňuje jednotlivé oblasti a 

odpovídali různě, pouze na jednu z

častěji odpovídanou položkou

la práce s počítačem (16,5

skytování péče (ošetřovatelství)

oblast pedagogickou - sociální pedagogiku a andragogiku

tů. Úplně nejméně (1,6 %)

čené „jiné“ zmiňovali nejč

tura“. 

36,7%

39,1%

, Fakulta humanitních studií 

Graf 15: Výukové metody 

nabídka kurzů  

13: Uvítali byste v nabídce kurzů zaměření na tyto oblasti?

ovala, o jaké nové obsahové zaměření kurzů mají respondenti zájem.

jednotlivé oblasti a četnost výskytu daných odpov

ě, pouze na jednu z možností odpovědělo více než 20 % respondent

ji odpovídanou položkou byla výuka cizích jazyků – 27,9 %. Další v

čem (16,5 %), právo – občanský zákoník (14,9 %), 

řovatelství) s 14,1 % a technologická (12,9%). Kurzy zam

sociální pedagogiku a andragogiku by uvítalo pouze 6 % responde

(1,6 %) získala možnost management a ekonomika. 

ňovali nejčastěji respondenti odpověď: „historie“, „dě

13,3%

10,9%

39,1%

Výukové metody

Výkladové metody 

Dialogické metody 

Metody řešení problém
skupinách 
Výcvikové metody 
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mají respondenti zájem. 
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lo více než 20 % respondentů. Nej-

%. Další v pořadí se umísti-

, oblast zdravotní – po-

% a technologická (12,9%). Kurzy zaměřené na 

by uvítalo pouze 6 % responden-

získala možnost management a ekonomika. V možnosti ozna-
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Dialogické metody - rozhovor, diskuse
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Studium U3V dálkově v

OTÁZKA č. 14: Uvítali byste možnost studia U3V dálkov

Otázka zjišťovala, zda by m

nické podobě, kdy by vzd

kačních technologií. 

 

Z grafu 17 můžeme vyč

tivně k možnosti studovat U3V dálk

Možnost studia v elektroni

 

Pedagogické -sociální pedagogika, andragogika

Zdravotní –poskytování pé

Technologické -životního prost

Management a ekonomika

Práce s počítačem

Výuka cizích jazyků

Právo –občanský zákoník

Jiné

, Fakulta humanitních studií 

Graf 16: Nabídka kurzů 

 

ě v elektronické podobě 

14: Uvítali byste možnost studia U3V dálkově v elektronické podob

ovala, zda by měli respondenti zájem o možnost studovat dálkov

vzdělávací proces probíhal prostřednictví informa

ůžeme vyčíst, že více než polovina respondentů (53,3

možnosti studovat U3V dálkově v elektronické podobě a 17,3

elektronické podobě by uvítalo pouze 29,4 % responden

16,5%

27,9%

14,9%

6,0%

Rozšíření nabídky kurzů

sociální pedagogika, andragogika

poskytování péče (ošetřovatelství)

životního prostředí, ekologie, potraviny

Management a ekonomika

anský zákoník
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elektronické podobě? 

li respondenti zájem o možnost studovat dálkově v elektro-

ednictví informačních a komuni-

ů (53,3 %) se vyjádřila nega-

ě a 17,3 % se neumí vyjádřit. 

% respondentů. 

6,0%

14,1%

12,9%

1,6%

16,5%
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Graf 

 

Opakované studium na U3V

OTÁZKA č. 7: „Na U3V studujete“

Otázka zjišťovala, zda respondenti navšt

 

Z grafu 18 plyne, že 

uvedli, že navštěvují U3V opakovan

29,5 % potřetí, 17,9 % poč

 

53,3%

17,3%

52,4%

, Fakulta humanitních studií 

Graf 17: Dálkové studium v elektronické podobě

Opakované studium na U3V 

„Na U3V studujete“ 

zda respondenti navštěvují U3V poprvé nebo opakovan

18 plyne, že 47,6 % respondentů studuje na U3V poprvé.

ěvují U3V opakovaně (52,4 %), studuje podle grafu 19 

etí, 17,9 % počtvrté, 11,5 % popáté, 3,8 % posedmé a 6,5

Graf 18: Opakované studium  

29,4%

53,3%

17,3%

Dálkové studium v elektronické podobě 

Ano

Ne

Neumím se vyjád

47,6%

Studující poprvé nebo opakovaně
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elektronické podobě 

vují U3V poprvé nebo opakovaně. 

 studuje na U3V poprvé. Z respondentů, kteří 

podle grafu 19 - 30,8 % podruhé, 

6,5 % poosmé. 

 

Ano

Ne

Neumím se vyjádřit
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Studium na U3V v následujících letech

OTÁZKA č. 15: Plánujete studovat na U3V i v

Otázka zjišťovala, zda chtě

 

Na grafu 20 můžeme vid

i v následujících letech a 21,4 % se ješt

studovat. 

 

29,5%

4,0% 21,4%

, Fakulta humanitních studií 

Graf 19: Studující opakovaně 

následujících letech 

15: Plánujete studovat na U3V i v následujících letech? 

zda chtějí respondenti pokračovat v dalším studiu.

ůžeme vidět, že celkem 74,6 % respondentů plánuje pokra

následujících letech a 21,4 % se ještě nerozhodlo. Jen 4 % respondent

Graf 20: Pokračování ve studiu 

30,8%

17,9%
11,5% 3,8%

6,5%

Podíl studentů, kteří studují opakovaně

74,6%

21,4%

Pokračování ve studiu

Ano

Ne

Ještě jsem se nerozhodl/a
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Výsledky výzkumu jsou platné pouze v rámci zkoumaného výzkumného vzorku a není 

tedy možné je zevšeobecňovat na všechny účastníky univerzit třetího věku. V rámci Uni-

verzity třetího věku na UTB by však tyto výsledky zkoumání mohly najít své využití. 
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7 SHRNUTÍ A INTERPRETACE VÝSLEDK Ů 

Po provedené analýze dat budou představeny a popsány výsledky, které jsme výzkumem 

získali. Dále budou zrekapitulovány odpovědi na dílčí výzkumné otázky, které byly stano-

veny v části 5. 2. a v závěru kapitoly vyhodnocen hlavní výzkumný cíl. 

Praktická část této práce se zabývala edukací seniorů na univerzitách třetího věku. Seni-

oři, kteří se zúčastnili provedeného výzkumu, se vyznačují různorodostí generací. Nejpo-

četnější skupinu (41,9 %) ve výzkumném souboru, který tvořilo 78,6 % žen a 21,4 % 

mužů, představují senioři ve věkové kohortě 65 - 74 let, což jsou tzv. mladí senioři. Toto 

zjištění koresponduje s výsledky demografické studie, že osob nad 65 let přibývá, jejich 

zdravotní stav se díky moderní medicíně zlepšuje a mohou se tak ve větší míře zapojovat 

do edukačních aktivit. Vzhledem k demografickému stárnutí populace lze tedy očekávat 

vzrůstající zájem o studium na U3V. Vysoké zastoupení (36,3 %) vykazují také senioři ve 

věku 60 - 64 let, což je možná důvodem toho, že se studia účastní méně mužů, jelikož vět-

šina v tomto věku ještě aktivně pracuje. Pro přijetí na U3V na UTB ve Zlíně není rozhodu-

jící, jaké mají zájemci předchozí ukončené vzdělání. Vzdělanostní struktura respondentů 

však ukazuje, že se většinou dále vzdělávají lidé, kteří mají vyšší vzdělání. Výsledky uká-

zaly, že se v dnešní době vytrácí model bydlení ve vícegenerační rodině, což má vliv na 

zhoršení vztahů mezi generacemi. Právě dobré rodinné zázemí, podpora nejbližších členů 

rodiny, kteří dokážou seniory motivovat a povzbudit v jejich volnočasových aktivitách, 

sehrává nezastupitelnou roli. 

Z odpovědí na dílčí výzkumné otázky (k dílčímu cíli 1) z oblasti volnočasových aktivit 

bylo zjištěno, že převážná většina seniorů se v době před odchodem do důchodu v plné či 

omezené míře aktivně věnovala svým osobním zájmům. Příprava na stáří a na nové role, 

které souvisí s odchodem do důchodu, je považována dle Šeráka (2009, s. 192-193) 

z pohledu preseniorské edukace za velmi důležitou a respondenti tyto aktivity ve vysoké 

míře provozovali. 

Výzkumná otázka na volnočasové aktivity realizované seniory v jejich volném čase 

v současné době ukázala, že se nejraději věnují procházkám a jiným pohybovým aktivitám. 

Tento výsledek svědčí o znalosti zásad zdravého životního stylu, čímž senioři pomáhají 

předcházet možným zdravotním problémům. Mezi oblíbené volnočasové aktivity řadí dále 

četbu, křížovky, sudoku, kvízy a vzdělávací kurzy, což souvisí s kognitivními potřebami 

a zájmy seniorů - potřeba prohloubení a rozšiřování dosavadních znalostí, potřeba oriento-
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vat se v současné době apod. Jelikož mnozí senioři provozují ve volném čase více aktivit, 

bylo pro ně obtížné zvolit u této otázky pouze jednu možnost. 

Výsledky odpovědí na dílčí výzkumné otázky (k dílčímu cíli 2) z oblasti edukace senio-

rů ukázaly, že převážná část seniorů byla zvyklá neustále se vzdělávat už během svého 

profesního života. Většinou (65,7 %) to byla nutnost vzhledem k jejich profesi, ale velká 

část (21,8 %) respondentů se vzdělávala z vlastní iniciativy. Pouze malá část vystačila se 

svými znalostmi ze studií. Výzkum tedy ukázal, že na U3V většinou studují lidé, kteří byli 

zvyklí během svého profesního života neustále se vzdělávat. 

Zajímavé poznatky byly zjištěny ohledně překonávaných bariér. Téměř čtvrtina respon-

dentů nemusela překonávat žádnou bariéru při rozhodování, zda začne studovat na U3V. 

Dozvídáme se, že senioři ve zkoumaném vzorku měli málo informací o možnostech studia 

na U3V, avšak nedostatek financí nepatří mezi významné bariéry při rozhodování začít 

studovat. Tento výsledek nás překvapil a je námětem pro zlepšení propagace a marketingu 

náboru na U3V. Dále následovaly obavy z nezvládnutí učiva, což souvisí především s tím, 

že hodně seniorů má nedůvěru ve své schopnosti, strach z nových situací a obavy z poklesu 

senzorických a kognitivních schopností. Podceňování se je běžný jev současné seniorské 

generace i generaci jejich dětí, jelikož tak byly většinou vychovávány a nebyla v nich pod-

porována schopnost projevit svůj názor. 

Z odpovědí respondentů na výzkumnou otázku, kde se o možnosti vzdělávání na U3V 

dozvěděli, plyne, že nejčastěji to byly reference od rodinných příslušníků, přátel a zná-

mých a následovalo doporučení absolventů U3V. Tyto možnosti jsou uváděny jako nejú-

činnější forma propagace U3V, což tento výzkum potvrdil. V odpovědích dále pak násle-

duje internet a tisk. UTB ve Zlíně má na svých internetových stránkách v rychlých odka-

zech umístěnu upoutávku na U3V, kde jsou popsány potřebné informace pro zájemce 

o studium. Nedostatečná informovanost, kterou označilo v otázce týkající se překonávání 

bariér 27,3 % respondentů, možná souvisí s tím, že někteří senioři neumí dostatečně praco-

vat s počítačem a nejsou schopni najít si potřebné informace na webových stránkách UTB. 

Proto považujeme za vhodné zajistit přístup k informacím o vzdělávání na U3V ještě jinou 

formou než doposud. Zvolit informační kanály, které budou pro seniory lépe přístupné – 

reklama v místním tisku, rozhlase, televizi nebo propagační tiskoviny do schránek. Zají-

mavé by mohly být pořady v regionálním rozhlasu nebo televizi, kde by se prostřednictvím 

telefonických nebo emailových dotazů mohli zájemci dozvědět požadované informace. 
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K důvodu, který vedl seniory k tomu, aby navštěvovali vzdělávací cykly na U3V, uvedla 

necelá polovina respondentů, že považují vzdělávání důležité pro jejich osobní rozvoj. Na 

to, že při edukaci seniorů nejde o získání vědomostí a dovedností, ale zejména o rozvoj 

osobnosti k seberealizaci poukazuje také Petřková a Čornaničová (2004, s. 63). Velká část 

seniorů (25,4 %) chce naplnit volný čas a aktivně ho využít, což vyjadřuje jejich pozitivní 

postoj k aktivnímu stárnutí. Necelou čtvrtinu respondentů zaujala nabídka vzdělávacích 

cyklů, což lze hodnotit jako dobrý výsledek pro U3V na UTB ve Zlíně. Tato se snaží každý 

rok obohatit nabídku o nové cykly, aby si mohli senioři vybrat oblast, která je pro ně nejví-

ce přitažlivá. Vzhledem k tomu, že pouze nízké procento respondentů uvedlo, že si vzdělá-

váním chtějí udržet svoji profesní orientaci, usuzujeme, že se senioři vzdělávají spíše 

v oblastech odlišných od své původní profese. Málo respondentů (3,2 %) označilo možnost 

navázání kontaktu s jinými lidmi, což popírá teorii, že senioři vyhledávají vzdělávací akti-

vity především za účelem sociálních kontaktů. Během studia mají senioři možnost pohovo-

řit si mezi sebou o zajímavých tématech a vytvořit nové přátelské vztahy, což přispívá 

k jejich vzájemnému obohacení. 

Výrazná většina účastníků (57 %) odpověděla, že studium na U3V naplnilo jejich oče-

kávání v tom, že si rozšířili rozsah svých znalosti, což souvisí se vzdělávací funkcí eduka-

ce. Tento výsledek jen umocňuje důležitost celoživotního vzdělávání a jeho pozitivní do-

pad na rozšíření kompetencí seniorů. Dále odpovědělo 15,3 % seniorů, že snadněji zvládají 

nové technologie a moderní přístroje. Jelikož se výzkumu zúčastnili i respondenti z kurzu 

práce na počítači a digitální fotografie, tak nás tento výsledek moc nepřekvapil. V tomto 

vzdělávacím cyklu, kde výuka probíhá formou praktických cvičení v menších skupinách, si 

senioři zvýší svoje kompetence v této oblasti a snadněji si pak poradí v běžném životě 

a také si více porozumí s mladší generací. V dnešní době je vzhledem k rychlým společen-

ským proměnám mezigenerační přenos zkušeností obtížnější. Mnohdy se učí starší genera-

ce od svých dětí či vnuků, hlavně v oblastech informačních a komunikačních technologií, 

které se stávají nezbytnou součástí našich životů. Pokud se senioři naučí ovládat internet 

a v případě, že budou mít větší zdravotní problémy, např. zhoršenou pohyblivost, mohou si 

psát emailové zprávy s ostatními a neztratí tak s nimi kontakt. Důležitým výsledkem je 

rovněž i to, že návštěva U3V přispěla u 12,1 % respondentů k posílení jejich sebedůvěry. 

Vyšší sebedůvěra a lepší orientace pak následně umožní seniorům lépe si poradit 

v nejrůznějších životních situacích. 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 69 

 

Respondenti při hodnocení studia na U3V vyjádřili vysokou míru spokojenosti, pouze 

minimální část z nich uvedla, že je se studiem spíše nespokojena. Toto je velmi pozitivní 

výsledek a zároveň nejlepší motivace pro další pokračování v jejich studiu. 

Ve svých odpovědích týkajících se otázky funkce vzdělávání, ocenili senioři nejvíce 

funkci posilovací (stimulační), kterou plní edukace tím, že posiluje rozvoj zájmů, aktivit, 

potřeb a schopností seniorů. V odborné literatuře uvádí Mühlpachr (2004, s. 138), že posi-

lovací funkce, která se podle charakteru působení označuje rovněž jako stimulační, je po-

važována za nejvýznamnější. Podle zjištění z výzkumu vidíme, že velká část seniorů je ve 

shodě s tímto tvrzením. Snaží se při studiu dozvědět něco nového a držet tak krok s dobou. 

Na posledním místě se umístila odpověď – kompenzace ztráty profesní role, což svědčí 

o tom, že respondenti nestudují na U3V z důvodu nedostatku možností studovat 

v dřívějších životních etapách. 

Další dílčí výzkumné otázky (k dílčímu cíli 3) byly zaměřeny na hodnocení výuky na 

U3V. Odpovědi na otázku, zjišťující názor seniorů na kompetence vzdělavatele seniorů, 

ukazují, že senioři hodnotí u vzdělavatele velmi kladně jejich trpělivost, empatii, ochotu 

naslouchat a přístupnost k diskusi v průběhu výuky. Tyto přístupy byly ze strany respon-

dentů oceněny více než odbornost a profesionalita lektora či využívání metod a technik 

vzdělávání s ohledem na specifické potřeby seniorů. Zjištění potvrzuje fakt, že senioři oce-

ňují lidský přístup víc než perfektní odborné znalosti. 

Výsledky výzkumu ohledně metod výuky ukázaly, že senioři upřednostňují výcvikové 

metody – praktické cvičení a téměř stejný počet respondentů dává přednost pasivní účasti 

na přednáškách, které patří do výkladových metod. Výukové metody, jako je rozhovor, 

diskuse nebo metody řešení problémů v malých skupinách, které jsou charakteristické větší 

aktivitou účastníků, se ukázaly jaké méně oblíbené. Z toho lze usuzovat, že poměrně velká 

část současných seniorů má nedůvěru ve své schopnosti, strach z nových situací a tendence 

podceňovat se. Proto doporučujeme zařadit do vzdělávacích cyklů takové metody edukace, 

které by posluchače více aktivizovaly. Mohlo by se jednat o teoreticko-praktické metody, 

jako jsou např. diskusní, problémové nebo projektové metody, kde by bylo nutné větší za-

pojení a aktivita účastníků. Dále lze navrhnout přípravu semináře, kde by se senioři učili 

vystupovat a prezentovat svoje názory, postoje, stanoviska a získané poznatky před ostat-

ními. Jak uvádí v odborné literatuře Mužík (2004, s. 75), je třeba se v tomto ohledu zaměřit 

rovněž na dobrou přípravu lektorů, jejich schopnost zapojit do diskuse všechny účastníky 

vzdělávání a povzbuzovat k účasti i ty, kteří se nezapojují. 
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V nabídce nových kurzů na U3V projevili senioři největší zájem o výuku cizích jazyků. 

Dále si přejí rozšířit nabídku kurzů o oblast právní problematiky, ošetřovatelství, životního 

prostředí a ekologie. Tyto výsledky lze vysvětlit tím, že dnešní senioři cítí v tomto směru 

u sebe rezervy, více cestují či komunikují s přáteli nebo rodinou v zahraničí, proto mají 

potřebu učit se cizí jazyky. Účinnost nového občanského zákoníku, jehož změny se dotý-

kají každého občana v různých oblastech života, vyvolala u seniorů potřebu získat přehled 

i v této oblasti. Univerzity třetího věku jsou značně feminizovány. Zavedení těchto nových 

témat by mohlo přilákat ke studiu více mužů, což by jistě lektoři i ostatní studenti přivítali. 

Nabídka kurzů by se však neměla soustředit pouze na kvantitu, ale i na kvalitu. Tuto lze 

zajistit zpětnou vazbou od účastníků U3V na konci jednotlivých vzdělávacích cyklů. Kaž-

dý student by měl mít možnost zhodnotit kvalitu výuky a poskytnout tak podněty ke zlep-

šení výuky. 

Z výsledků výzkumu je zřejmé, že k možnosti studia U3V dálkově v elektronické podo-

bě, kdy by vzdělávací proces probíhal prostřednictvím informačních a komunikačních 

technologií, se vyjádřili senioři spíše negativně. Pouze necelá třetina respondentů by tuto 

možnost uvítala. Tento výsledek ukazuje, že senioři mají buď obavy z používání informač-

ních a komunikačních technologií nebo z toho, že by byla potlačena přímá komunikace 

mezi lidmi a osobní (sociální) kontakty. I když v odpovědích na otázku, která zjišťovala 

důvod studia na U3V, uvedlo pouze 3,2 % respondentů navázání kontaktu s jinými lidmi, 

většina studentů upřednostňuje klasické vzdělávání pod vedením lektorů. Zjištění tedy na-

značila, že senioři jsou zdrženliví v přijímání technických informací (informační technolo-

gie, práce na počítači, elektronická komunikace apod.). Je také pravděpodobné, že někteří 

posluchači U3V nemají přístup k počítači a internetu. Až začnou přecházet do důchodu 

generace, které v profesním i soukromém životě běžně používaly v každodenním životě 

informační a komunikační technologie, musely se flexibilně adaptovat na rychlý vývoj 

v této oblasti i ve starším věku, tak se dá předpokládat větší zájem o tuto formu výuky. 

Námětem k zamyšlení je zatraktivnit výuku s používáním informačních a komunikačních 

technologií zábavnou či netradiční formou. Mohlo by se jednat o živé online přednášky, 

kdy přednášející fyzicky přednáší svým studentům a jeho přednáška je přenášena do vzdá-

lených míst. Nebo o archivované online přednášky, které jsou uchovávány na webu a jsou 

přístupné pro studenty, kteří se nemohli přednášky zúčastnit. Další možností by se mohly 

stát v budoucnu videokonference, které představují moderní způsob současného přenosu 

zvuku, obrazu a dat mezi dvěma i více účastníky. Jelikož U3V jsou zřizovány převážně ve 
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větších městech, může zájem o dálkovou formu studia souviset i s dostupností vzdělávání, 

problémy s dojížděním, finančními náklady na dopravu pro lidi z malých obcí. 

Z odpovědí seniorů lze zjistit, že se ke studiu na U3V rádi opakovaně vrací. Většina 

účastníků plánuje pokračovat ve studiu i v následujících letech, část z nich se ještě neroz-

hodla a poměrně zanedbatelná část respondentů neplánuje dále studovat na U3V. 

Po zrekapitulování odpovědi na dílčí výzkumné otázky nyní přejdeme k vyhodnocení 

hlavního výzkumného cíle. 

Našim výzkumem bylo zjištěno, že senioři, kteří se v průběhu produktivního věku aktiv-

ně věnují svým osobním zájmům, pokračují v aktivním využívání volného času i v později. 

V seniorském věku provozují ve velké míře volnočasové aktivity, které se řadí do struktury 

aktivit s tzv. aktivním trávením volného času. 

O významu edukačních aktivit vypovídají výsledky především v tom, že respondenti 

kladou důraz na svůj osobní rozvoj a uvědomují si, že vzdělávání udržuje a rozvíjí jejich 

rozumové schopnosti a dokážou ocenit poznání, které jim poskytuje. Z výsledků je patrné, 

že vzdělávání jim rovněž pomáhá lépe zvládat nové informační a komunikační technolo-

gie, získat nadhled a uchovat si schopnost samostatně se rozhodovat, zvýšit sebevědomí 

a komunikační schopnosti. Přispívá i ke zlepšení v oblasti mezilidských vztahů 

a k mezigeneračnímu porozumění. Na základě provedeného průzkumu není sporu o tom, 

že vzdělání formuje nejen znalosti a dovednosti seniorů, ale stále více i jejich osobnost. 

Výsledky týkající se hodnocení výuky na U3V ukázaly, že senioři řadí mezi nejdůleži-

tější kompetence lektora schopnost vytvoření optimálního učebního klimatu a jeho indivi-

duální přístup respektující jedinečnost každého člověka. Senioři si v této životní fázi uvě-

domují, že je nutné přizpůsobovat se aktuálním požadavkům souvisejícím se změnami, 

kterými dnešní globální společnost prochází. Znalosti získané před mnoha lety se stávají 

zastaralými, mnohdy i nepravdivými. Považujeme za vhodné vzhledem ke zjištění 

z výzkumu zvýraznit potřebu zaměření výuky na vedení seniorů ke zvyšování jejich sebe-

vědomí, rozvíjení schopnosti projevit svůj názor a nebát se veřejně vystupovat. Předpoklá-

dáme, že se tato orientace následně promítne do zlepšení mezigeneračních vztahů, senioři 

budou lépe vnímáni mladými lidmi a zlepší se i jejich postavení ve společnosti. Tímto 

směrem by se měla ubírat i nabídka vzdělávacích kurzů na U3V a pomáhat tak starším 

lidem k lepšímu zvládání nároků dnešní doby. Z výzkumu je zřejmé, že senioři oceňují 

možnost studovat na U3V a jsou s výukou spokojeni. Přínos edukace, který se projevuje 

u seniorů studujících na univerzitách třetího věku, je nesporný. 
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ZÁVĚR 

Všichni, nejenom senioři, jsme nuceni se v dnešní době vzdělávat, abychom uměli rea-

govat jak na svoje vlastní vývojové změny, tak i na rychlé změny ve společnosti. Vzdělá-

vání v seniorském věku pomáhá k zachování přijatelného životního stylu, udržení nezbytné 

autonomie a soběstačnosti starších lidí. Ti svojí účastí na vzdělávacích aktivitách 

a projektech významně přispívají ke změně vnímání věku obecně, ale především podporují 

změnu pohledu na stárnutí a stáří, hlavně u mladé generace. Studium na univerzitách třetí-

ho věku se v posledních letech stává, vzhledem ke stárnutí populace, velmi aktuálním té-

matem. 

Problematika edukačních aktivit seniorů na univerzitách třetího věku byla pro tuto baka-

lářskou práci zvolena za účelem získání informací o způsobu využívání volného času seni-

orů, edukaci seniorů a o výuce na této univerzitě. Hlavním výzkumným cílem bylo zjistit, 

do jaké míry využívají senioři aktivně svůj volný čas, v čem spatřují hlavní význam edu-

kačních aktivit a jak hodnotí výuku na U3V. Po zodpovězení dílčích výzkumných otázek 

bylo zjištěno, že se podařilo dosáhnout dílčích cílů a tím zároveň i cíle hlavního. Tohoto 

výsledku bylo docíleno rovněž díky seniorům – studentům U3V, kteří ochotně vyplnili 

dotazníky a poskytli informace k analýze. Z uskutečněných návštěv na přednáškách a se-

minářích, na kterých byly předávány dotazníky, je patrné nadšení a optimismus, se kterým 

přistupují senioři ke studiu. Smysluplnost práce lidí, kteří se vzděláváním dospělých pro-

fesně zabývají, jejich motivace a nadšení při práci s touto cílovou skupinou a na druhé 

straně vitalita, nadšení a optimismus seniorů, nás přesvědčili o tom, že edukace seniorů je 

důležitou součástí celoživotního vzdělávání. Touto prací jsme se pokusili alespoň v malé 

míře nahlédnout do problematiky edukace seniorů a upozornit na její význam. Budeme 

rádi, když výsledky výzkumu poslouží ke zkvalitnění výuky na U3V na UTB a povedou 

k zamyšlení nad přístupem k výuce a účastníkům vzdělávání. 

Edukace seniorů představuje oblast, která se bude v budoucnu zcela jistě dále rozvíjet. 

Tento vývoj by měl být v souladu s potřebami a zájmy seniorů. Tehdy bude kvalitní vzdě-

lávání seniorů přínosem pro celou společnost. Jejím úkolem bude připravit pro seniory 

poradce a lektory, pracovníky působící v oblasti celoživotního vzdělávání vybavené po-

třebnými kompetencemi. Andragogická věda k tomu zprostředkovaně pomůže kvalitní 

přípravou vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků. 
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PŘÍLOHA P I: DOTAZNÍK 

 

Dotazník pro účastníky Univerzity třetího věku na UTB ve Zlíně 

 

Vážené posluchačky, vážení posluchači, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který bude součástí mojí 

bakalářské práce na téma Edukace seniorů na univerzitách třetího věku. Se získanými 

daty budu pracovat diskrétně. Dotazník je zcela anonymní. 

Vlasta Fišerová, studentka 3. ročníku oboru Andragogika v profilaci na řízení lidských 

zdrojů v neziskové sféře. 

 

Pokyny k vyplňování: 

Pod každou otázkou je uvedeno několik uzavřených odpovědí. U otázky vyberte prosím 

vždy jen jednu odpověď. Jestliže Vám žádná z odpovědí nevyhovuje, máte možnost vepsat 

do dotazníku k otázkám svoji vlastní odpověď. Zkratka U3V bude v textu používána jako 

Univerzita třetího věku. 

Děkuji Vám za Vaši důvěru, porozumění, ochotu a čas strávený vyplňováním dotazníku. 

 

1. Měl/a jste v období před odchodem do důchodu možnost aktivně se věnovat svým 
osobním zájmům – koníčkům? 
a) Ano 

b) Omezeně 

c) Ne 

 

2. V předchozím zaměstnání jsem: 

a) Vystačil/a se znalostmi ze studií 

b) Neustále prohluboval/a profesní znalosti – byla to nutnost vzhledem k mojí pro-

fesi 

c) Neustále prohluboval/a profesní znalosti – z vlastní iniciativy 

d) Jiné_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



 

 

3. Co bylo u Vás největší bariérou při rozhodování vzdělávat se na U3V? 

a) Obavy z nezvládnutí výuky 

b) Nedostatečná informovanost 

c) Nedostatek času kvůli starostem o vnoučata, děti nebo rodinu 

d) Časová dostupnost místa školy 

e) Zdravotní problémy 

f) Nedostatek financí 

g) Jiné_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o možnosti vzdělávání na U3V? 

a) Televize 

b) Rádio 

c) Internet 

d) Tisk 

e) Doporučení absolventů U3V 

f) Rodina, přátelé a známí 

g) Jiné_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Z jakého důvodu jste se rozhodl/a navštěvovat U3V? 

a) Považuji vzdělávání důležité pro svůj osobní rozvoj  

b) Byla mi doporučena rodinou, přáteli  

c) Zaujala mě nabídka programu (cyklu) 

d) Naplnit volný čas a aktivně ho využít 

e) Navázat kontakt s jinými lidmi 

f) Udržet si profesní orientaci 

 

6. Jaké další aktivity realizujete nejraději ve svém volném čase?  

a) Sledování televize, poslech rádia 

b) Procházky a jiné pohybové aktivity 

c) Četba 

d) Křížovky, sudoku, kvízy 



 

 

e) Vzdělávací kurzy (cizí jazyk, počítače, trénink paměti aj.) 

f) Veřejné přednášky odborníků na vybraná témata 

g) Ruční práce 

h) Chovatelství, zahrádkaření, chalupaření 

i) Jiné_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

7. Na U3V studujete: 

a) Poprvé 

b) Opakovaně ______________________________________ (uveďte pokolikáté) 

 
8. Jak především naplnilo studium na U3V Vaše očekávání?  

a) Zvýšil/a jsem si znalosti 

b) Zvětšil se mi okruh přátel 

c) Zlepšilo se mi zdraví (duševní a fyzické) 

d) Lépe se orientuji a adaptuji na nové životní situace 

e) Snadněji zvládám nové technologie a moderní přístroje 

f) Posílila se moje sebedůvěra 

g) Přispělo ke zlepšení vztahů s jinou generací 

h) Jiné_____________________________________________________________ 

 
9. Jak hodnotíte studium na U3V? 

a) Velmi spokojen/a 

b) Spíše spokojen/a 

c) Spokojen/a 

d) Spíše nespokojen/a 

e) Velmi nespokojen/a 

 

10. Co nejvíce oceňujete na lektorovi seniorů?  

a) Využívání metod a technik vzdělávání s ohledem na specifické potřeby seniorů 

b) Vysokou odbornost a profesionalitu 

c) Trpělivost, empatii, ochotu naslouchat a přístupnost k diskusi 

d) Kultivovaný slovní projev 

e) Prezentační dovednosti 



 

 

11. Jakou výukovou metodu upřednostňujete? 

a) Výkladové metody - přednáška 

b) Dialogické metody - rozhovor, diskuse 

c) Metody řešení problémů v malých skupinách 

d) Výcvikové metody - praktické cvičení 

 

12. Jakou funkci především plní podle Vás vzdělávání seniorů?  

a) Vzdělávání prováděné v předstihu pozitivně ovlivňuje průběh stárnutí 

b) Pomáhá k připravenosti na změny ve stylu života v seniorském věku  

c) Přispívá k znovuobnovení a udržování fyzických a duševních sil 

d) Posiluje rozvoj zájmů, aktivit a schopností seniorů  

e) Napomáhá přizpůsobit se prostředí, ve kterém senior žije 

f) Přispívá k udržení aktivní komunikace  

g) Nahrazuje úbytek sociálních kontaktů  

h) Kompenzace ztráty profesní role 

i) Aktivizace fyzického a duševního zdraví  

j) Přispívá k mezigeneračnímu porozumění  

 

13. Uvítali byste v nabídce kurzů zaměření na tyto oblasti? 

a) Pedagogické - sociální pedagogika, andragogika 

b) Zdravotní - poskytování péče (ošetřovatelství) 

c) Technologické - životního prostředí, ekologie, potraviny 

d) Management a ekonomika 

e) Práce s počítačem 

f) Výuka cizích jazyků 

g) Právo -  občanský zákoník 

h) Jiné_____________________________________________________________ 

 

14. Uvítali byste možnost studia U3V dálkově v elektronické podobě? (internet, Sky-

pe, elektronická fóra, chatování, zasílání elektronických materiálů, elektronická 

komunikace s lektorem apod.) 

a) Ano 

b) Ne 

c) Neumím se vyjádřit 



 

 

15. Plánujete studovat na U3V i v následujících letech? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Ještě jsem se nerozhodl/a 

 

16. Jaké máte nejvyšší ukončené vzdělání? 

a) Základní  

b) Vyučen bez maturity 

c) Vyučen s maturitou 

d) Středoškolské s maturitou 

e) Vyšší odborné  

f) Vysokoškolské 

 

17. Žijete: 

a) Sama/sám 

b) V partnerském vztahu  

c) Ve vícegenerační rodině 

 

18. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) Žena 

b) Muž 

 

19. Do které věkové kategorie patříte? 

a) Méně než 60 let 

b) 60 – 64 let 

c) 65 – 74 let 

d) 75 – 84 let 

e) 85 let a více______________(uveďte kolik přesně) 

 

 

 Děkuji Vám za vyplnění dotazníku. 

Vlasta Fišerová 


