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Úvod

Masarykova univerzita pokládá za velmi důležité podpo-
rovat a rozvíjet oblast celoživotního vzdělávání s ohledem 
na všechny věkové a profesní skupiny obyvatelstva. První 
programy celoživotního vzdělávání začala Masarykova uni-
verzita nabízet v akademickém roce 1990/91 a navštěvovalo 
je jen několik desítek posluchačů. Od té doby se mnohé 
změnilo – celoživotní vzdělávání se stalo celoevropským 
trendem a Masarykova univerzita se stává subjektem, který 
v této oblasti velmi úspěšně plní roli vzdělávací instituce. 
Jen pro ilustraci mohu zmínit, že v roce 2008 realizovala 
všechna pracoviště Masarykovy univerzity celkem 458 
programů celoživotního vzdělávání, kterých se zúčastnilo 
neuvěřitelnych 19 810 posluchačů.

Pod pojmem celoživotní vzdělávání se skrývá velmi širo-
ká paleta možností osobního rozvoje jak pro absolventy 
středních škol, tak pro pracující v různých oborech lidské 
činnosti či seniory. V poslední době se nabídka programů 

celoživotního vzdělávání zaměřuje i na znevýhodněné skupiny obyvatelstva, např. ženy po rodi-
čovské dovolené či čerstvé absolventy. Nabídka je vskutku široká – od akreditovaných studijních 
programů vedoucích následně k získání akademického titulu přes specializační, rekvalifikační, 
rozšiřující či doplňující kurzy zvyšující kvalifikaci účastníků po odborná soustředění, semináře 
či cykly přednášek. Některé semináře jsou zaměřené např. na rozvoj tzv. měkkých dovedností 
(komunikace, řešeni konfliktů, řeč těla, týmová práce) a jsou určeny pro absolventy vysokých škol 
s cílem pomoci jim při hledání uplatnění.

K této široké paletě programů celoživotního vzdělávání neodmyslitelně patří také Univerzita 
třetího věku. Vzdělávání seniorů na těchto univerzitách začalo v Evropě před více jak třiceti lety. 
První vznikla v roce 1973 ve Francii, ve střední Evropě byla první Univerzita třetího věku otevřena 
v r. 1973 ve Varšavě. Jedním z důvodů pro vznik tohoto typu vzdělávání bylo umožnit lidem po 
odchodu z běžného pracovního procesu nacházet další příležitosti a možnosti pro plnohodnotný 
a aktivní život. Člověku, který se ocitá na konci své profesní kariéry, často hrozí ztráta řady dosa-
vadních sociálních vazeb, které dávaly jeho životu smysl a naplnění. Studium na Univerzitách 
třetího věku je jednou z cest, jak celou škálu těchto vazeb zachovat, či dokonce rozšířit. 

Na Masarykově univerzitě oslaví Univerzita třetího věku v akademickém roce 2009/10 dvacáté 
výročí svého působení. Vznikla v roce 1990 z rozhodnutí tehdejšího vedení univerzity a směrnicí 
rektora č. 11/2006 byla definována jako soubor programů celoživotního vzdělávání zaměřených 
na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Tato úspěšná a dlouhodobá tradice seniorského 
vzdělávání konvenující s dlouhodobým záměrem univerzity je podpořena velkým a stále rostou-
cím zájmem účastníků o vzdělávací aktivity. Vzdělávání v kurzech Univerzity třetího věku probíhá 
v rozmanitých organizačních formách s použitím nejrůznějších výukových metod podporujících 
informační a komunikační technologie, což přispívá bezesporu k úspěšnosti těchto programů. 
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Ve své činnosti pracovníci mimo jiné vytváří podmínky pro mezigenerační dialog, zapojení senio-
rů při řešení společných úkolů s využitím  zdrojů a příležitostí, které může Masarykova univerzita 
nabídnout, apod. Univerzity třetího věku v Evropě již po několik desetiletí obohacují a zkvalitňují 
životy seniorů, plní mnohé role, zejména pak společenské či seberealizační, a naplňují touhu po 
vzdělání.

Jsme velmi rádi, že každoročně roste zájem o účast v kurzech Univerzity třetího věku. V akade-
mickém roce 2001/2002 studovalo na Masarykově univerzitě 300 seniorů a v roce 2008/2009 je to 
již 1770. Tomu přizpůsobujeme i nabídku vzdělávacích aktivit reflektující jak rychlý rozvoj všech 
vědních oborů, tak i aktuální potřeby seniorů. 

        
        

        Jan Svatoň
        prorektor MU
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Slavnostní ukončení kurzu Univerzity třetího věku – Dějiny umění  
a vizuální kultury
Dne 18. 5. 2009 proběhlo v Telči slavnostní zakončení tříletého kurzu Univerzity třetího věku– 
Dějiny umění a vizuální kultury. Vedení Masarykovy univerzity zde bylo  zastoupeno prorek-
torem doc. JUDr. Janem Svatoněm, CSc., a děkanem Filozofické fakulty prof. PhDr. Josefem 
Krobem, CSc. Za realizátory kurzu se slavnostní promoce zúčastnil prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.,PhDr. Jiří Kroupa, CSc.,Jiří Kroupa, CSc.,CSc., 
vedoucí Semináře dějin umění Filozofické fakulty MU. Na Státním zámku Telč bylo slavnostně 
předáno osvědčení 64 účastníkům tohoto kurzu. Slavnostně zakončený kurz byl zaměřen na zají-
mavé oblasti z obecných dějin umění. Posluchači v jeho průběhu získali všeobecnou představu  
o dějinách jednotlivých stylů a současně byli informováni o novinkách z dějin umění. Kurz se 
konal v Telči.

Slavnostní ukončení kurzu Univerzity třetího věku – Spirituální 
dimenze člověka – Živá teologie
Dne 15. 9. 2009 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity uskutečnilo slavnostní ukonče-
ní vzdělávání posluchačů Univerzity třetího věku, přesněji kurzu Spirituální dimenze člověka 
– Živá teologie. Za přítomnosti prorektora Masarykovy univerzity doc. JUDr. Jana Svatoně, CSc., 
promotorky doc. JUDr. Věry Kalvodové, Dr., proděkanky Právnické fakulty, a koordinátora kurzu 
Spirituální dimenze člověka – Živá teologie prof. MUDr. ThLic. Květoslava Šipra, CSc., byla všem 
sedmi absolventům slavnostně předána osvědčení o ukončení kurzu. Atmosféra slavnostního 
aktu byla umocněna hudebním vystoupením proděkana Pedagogické fakulty doc. Mgr. Vladi-
míra Richtera a doc. Mgr. Iva Bartoše z Pedagogické fakulty MU.

Slavnostní ukončení Nástavbového kurzu Univerzity třetího věku
Univerzitu třetího věku na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2008/2009 absolvovalo 
sto padesát posluchačů. Jako každoročně, proběhla i letos slavnostní promoce za účasti zástup-
ce vedení Masarykovy univerzity, prorektora doc. JUDr. Jana Svatoně, CSc., a akademických 
funkcionářů z jednotlivých fakult. Slavnostní ukončení studia se odehrálo 2. června 2009 v aule 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno. Mnoho absolventů se rozhodlo ve stu-
diu pokračovat a stát se členy Spolku absolventů – sekce „Univerzita třetího věku“.

1. Klíčové události
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Výtvarný plenér v Telči
Posluchači Univerzity třetího věku navázali na úspěch loňského Výtvarného plenéru a opět se 
sešli v Telči, kde se věnovali kresbě a fotografii. Účastníci výtvarné části plenéru se pod vedením 
doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a doc. PaedDr. Jiřího Elišky seznámili nejen se základy kresby, 
lineární perspektivou, kterou procvičovali v telčských uličkách, ale došlo i na portréty a jiné 
grafické techniky (koláž). Lektor kurzu fotografie Mgr. Jiří Víšek pak kladl důraz především na 
vytříbenou kompozici, práci se světlem a docílení technicky kvalitního snímku. Výsledné práce 
Výtvarného plenéru shlédl a pochvalně hodnotil rovněž ombudsman JUDr. Otakar Motejl při 
své návštěvě Telče. V letoším roce navštívili senioři Telč dvakrát. Ještě před Výtvarným plenérem 
proběhl v tomto malebném městečku i kurz sportovně relaxačních aktivit. Pod vedením Mgr. 
Michala Jemelíka tu účastnici podnikali výlety do okolí a vyzkoušeli  si např. Nordic Walking.

Spolupráce s Univerzitou v Lipsku
Ve dnech 18. – 20. listopadu 2009 navštívily Masarykovu univerzitu tři kolegyně ze Seniorenkol-
leg Univerzity v Lipsku. Pracovníci Univerzity třetího věku MU je provedli všemi důležitými místy 
a prostorami, ve kterých jsou vzdělávací aktivity U3V na MU realizovány (např. Rektorát, FSS 
– knihovna, studovna U3V). Společně jsme navštívili tematický kurz německého jazyka, které-
ho se hosté aktivně zúčastnili, kurz pohybových aktivit v tělocvičně Pod Hradem a také páteční 
přednášku 1. ročníku nástavbového kurzu na téma Gregor Mendel – zakladatel genetiky. Během 
této návštěvy měli naši hosté možnost navštívit nejen historické centrum města včetně hradu 
Špilberk a katedrály sv. Petra a Pavla s odborným výkladem, ale i prostory Univerzitního kampu-
su v Bohunicích. V pátek 20. listopadu dopoledne se kolegyně z Lipska též osobně setkaly s pro-
rektorem MU Janem Svatoněm a pohovořily s ním o společném tématu – celoživotním vzdělá-
vání. Mimo jiné byly diskutovány a následně dohodnuty podoby vzájemné budoucí spolupráce 
mezi oběma institucemi v následujícím roce 2010. 

Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc.
Dne 16. 10. 2009 proběhla v rámci kurzů Univerzity třetího věku přednáška našeho předního 
astronoma, člena Fyzikálního ústavu AV ČR v Praze, RNDr. Jiřího Grygara, CSc. , na téma Věda, 
víra a Sisyfos. Doktor Grygar se zaměřil především na témata jako skloubení vědy a víry, nebo na 
důvody, proč je podle něj věřící vědec ve výhodě. Sklidil velký úspěch nadšeného publika, které 
zaplnilo posluchárnu do posledního místa.

1. Klíčové události
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Slavnostní zahájení akademického roku 2009/2010
Dne 2.10. 2009 byla pro akademický rok 2009/2010 slavnostně zahájena výuka kurzů Univerzity 
třetího věku. V tento den proběhly úvodní přednášky 1. a 3. ročníku. V prvním ročníku přivítal 
posluchače slavnostním úvodem prorektor MU doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. , a noví posluchači si 
rovněž vyslechli poutavou přednášku kvestora MU doc. Ing. Ladislava Janíčka, Ph.D., MBA, o histo-
rii a rozvoji Masarykovy univerzity.

Přednáška prof. PhDr. Antonína Přidala
Mimořádnou událostí byla také přednáška prof. PhDr. Antonína Přidala, který 10. 11. 2009 vystou-
pil ve Velkém sále Kanceláře veřejného ochránce práv s přednáškou na téma Shakespearovské 
otázky. Na přednášku se dostavilo přes dvě stovky seniorů a významných hostů, kteří byli pozváni. 
Z akce byl pořízen videozáznam. 

Zahájení kurzu Od pravěku do raného novověku z pohledu archeologie
Tříletý cyklus přednášek, který je realizován ve spolupráci s Ústavem archeologie a muzeologie 
Filozofické fakulty byl zahájen 18. 9. 2009 a klade si za úkol seznámit posluchače se základní 
terminologií a metodikou oboru archeologie, s periodizací pravěku, středověku a raného novově-
ku, s moderními archeologickými pracovními metodami a s dějinami bádání v oboru. Podrobná 
pozornost pak bude věnována jednotlivým úsekům vývoje lidské společnosti od počátků člověka 
a lidské civilizace až po raný novověk s důrazem na konkrétní příklady a nové výzkumy i jejich 
výsledky, zejména na Moravě a ve Slezsku. V rámci každého akademického roku bude realizováno 
celkem 15 devadesátiminutových lekcí včetně shrnutí probrané látky 1. a 2. ročního cyklu a závě-
rečného shrnutí celého kurzu po 3. ročníku. Kurz se koná v Telči.

Archelogicko-antropologický průzkum v Divákách
Posluchači Univerzity třetího věku se zúčastnili archeologicko-antropologického výzkumu na 
pohřebišti z 9. až 11. století v Divákách. Výzkum začal 9. 7. 2009 a trval po dobu 4 týdnů. Senioři se 
zapojili do výkopových, preparačních a dokumentačních prací společně se studenty prezenční-
ho studia Ústavu antropologie Masarykovy univerzity. Výzkum probíhal pod vedením prof. PhDr. 
Josefa Ungra, CSc., z Ústavu antropologie.

Vytopení počítačové cvičebny a studovny časopisů
Nečekanou a nepříjemnou událostí se stalo v červenci 2009 vyplavení počítačové cvičebny   
a studovny časopisů umístěné na Fakultě sociálních studií,  kdy se spodní voda z přívalových 
dešťů dostala až do sklepů budovy FSS a vystoupala do výšky několika desítek centimetrů. Zniče-
no tak bylo zejména počítačové vybavení, koberec a větší část nábytku. Postupnými kroky se však 
podařilo ve spolupráci s Fakultou sociálních studií studovnu v relativně krátkém čase uvést do 
použitelného stavu. 

1. Klíčové události
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Na Masarykově univerzitě má Univerzita třetího věku již 19letou tradici. Vznikla v roce 1990 roz-
hodnutím tehdejšího vedení univerzity jako jedna z forem celoživotního vzdělávání. Zájem seni-
orů o tuto formu vzdělávání neustále roste, zatímco v roce 2001 navštěvovalo Univerzitu třetího 
věku na Masarykově univerzitě 500 posluchačů, v akademickém roce 2008/2009 jich je již 1770. 
   

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ
Univerzita třetího věku, je souborem programů celoživotního vzdělávání zaměřeným na vzdělávání 
osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, 
vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku. Cílem U3V je prohlubovat dosavadní vědomosti, 
ale i prezentovat nové poznatky, obory a technologie, které jsou jinak seniorům nedostupné.

PODMÍNKY PŘIJETÍ
• Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání 
starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Přihlášky do jednotlivých 
kurzů U3V se podávají na speciálním formuláři v období květen–červen na Rektorátě Masaryko-
vy univerzity, Žerotínovo nám. 9, Brno.

• Účastník je povinen uhradit úplatu (zápisné), jehož výši pro každý akademický rok nebo semes-
tr stanoví prorektor pro sociální záležitosti a další vzdělávání. Pro akademický rok 2009/10 bylo 
zápisné stanoveno ve výši 600,- Kč.

U3V se na realizuje v následujích kurzech:
• Základní kurz trvající čtyři semestry je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního 
stylu ve vyšším věku. Prezentována jsou témata čtyř základních okruhů: Člověk a zdraví, Člověk  
a příroda, Člověk a umění, Člověk a společnost.

• Nástavbový kurz je pokračováním Základního kurzu. Trvá čtyři semestry, přihlásit se mohou pouze 
absolventi kurzu základního. Dodržuje se víceoborový charakter. Posláním kurzu je především stimula-
ce k aktivitě a poskytnutí informací usnadňujících praktické využívání dříve získaných poznatků.

• Spirituální dimenze člověka – Živá teologie je kurz, který v rámci Univerzity třetího věku posky-
tuje příležitost k poznání vybraných otázek z teologie i dalších oborů pojednávajících o duchovním 
rozměru člověka. Kromě témat historických, biblických, věroučných a morálních se bude hovořit 
také o poslání křesťana v současné společnosti. Přednášejí zejména pedagogové Masarykovy univer-
zity a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kurz trvá šest semestrů.

• Spirituální dimenze člověka – Vyšší kurz navazuje na předchozí kurz a trvá dva semestry.

• Od pravěku do raného novověku z pohledu archeologieOd pravěku do raného novověku z pohledu archeologie je tříletý cyklus přednášek, který 
je realizován ve spolupráci s Ústavem archeologie a muzeologie Filozofi cké fakulty a klade si za 
úkol seznámit posluchače se základní terminologií a metodikou oboru archeologie, s periodiza-
cí pravěku, středověku a raného novověku, s moderními archeologickými pracovními metoda-
mi a také s dějinami bádání v oboru. 

• Spolek absolventů a přátel MU, sekce „Univerzita třetího věku“ je určen absolventům vzdělá-
vání v U3V. Jde o volné pokračování U3V na MU. Přihlásit se mohou pouze absolventi tohoto studia.

2. O Univerzitě třetího věku
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3. Plánované činnosti

Plánované a realizované činnosti v roce 2009

1. Organizační zajištění vzdělávacích 
programů Univerzity třetího věku 
navržené Programovou radou U3V 
a schválené prorektorem pro aka-
demický rok 2008/2009 a 2009/10 
(pravidelné přednášky pro 1770 
posluchačů) – Základní kurz U3V, 
Nástavbový kurz U3V,  kurz Od pra-
věku do raného novověku z pohledu 
archeologie, Spirituální dimenze 
člověka 1., 2., 3.  a 4. ročník.

2. Příprava a organizační zajištění 
tematicky zaměřených kurzů hraze-
ných z rozvojových projektů MŠMT – Inovace v rozvoji Univerzity třetího věku na Masarykově 
univerzitě (ROZV/7/15/2009) a Rozvoj a růst Univerzit třetího věku v ČR (ROZV/C43/2009). Tyto 
kurzy jsou nabízeny posluchačům U3V nad rámec základního programu.

3. Příprava a realizace sociologického průzkumu po celé České republice zaměřeného na oblast 
mezigeneračního dialogu.

4. Příprava a schválení  programu přednášek pro akademický rok 2009/2010 Programovou radou 
U3V.

5. Výběr zápisného od posluchačů U3V.

6. Slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů U3V  – promoce Nástavbového kurzu.

7. Slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů U3V  – promoce Spirituální dimenze člověka.

8. Slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů U3V  – promoce Dějiny umění v Telči.

9. Likvidace škod po vyplavení studovny U3V na Fakultě sociálních studií.

10. Zahájení tříletého kurzu Od pravěku do raného novověku z pohledu archeologie v Telči.

11. Propagace a marketingová podpora vzdělávacích programů Univerzity třetího věku MU.

12. Vernisáž fotografických prací účastníků kurzu Výtvarný plenér – fotografická část (realizováno 
v Telči). 

13. Doplňování a aktualizace dokumentace kurzů U3V – databáze obsahující informace o pláno-
vání a průběhu kurzů. 
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14. Ve spolupráci s vývojovým týmem 
Informačního systému MU vytvoření  
a zpracování jednotného elektronického 
formuláře pro tisk osvědčení a jeho imple-
mentace formou aplikace v IS MU.

15. Organizace volného  přístupu do  počí-
tačové učebny  na PedF MU a počítačové 
cvičebny a studovny časopisů FSS MU. Pro 
všechny posluchače U3V je učebna  ve 
vybrané dny otevřena pro samostudium 
a cvičení. Seniorům je vždy k dispozici 
asistent.

16. Zajištění a organizace jednodenních studijních exkurzí pro posluchače U3V – Telč, Kroměříž, 
Milotice, Buchlovice, Chrlice (E. Mach, ústav...), Rajhrad (klášter, Památník písemnictví), Lednice 
(návštěva Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity), Vídeň, Schlosshof, Mendelovo muzem 
(včelín).

17. Organizace, koordinace a účast seniorů na výuce, výuka v tematických kurzech (jazykové, 
fotografie, video apod.). Zapojení posluchačů U3V do výuky.

18. Využití možností Informačního systému a Obchodního centra formou přihlašování se do kurzů 
U3V (50 % přihlášek do prvního ročníku U3V proběhlo elektronicky).

19. Tisk skript a výukových materiálů – Klíčové problémy slovanských areálů, Náboženství světa, 
Návod na používání videokamery, Od tisku k webu.

20. Zpracování a distribuce audioknihy Dějiny umění ve spolupráci s Českým rozhlasem.

21. Přednáška RNDr. Jiřího Grygara na téma Víra  a Sysifos.

22. Přednáška prof. PhDr. Antonína Přidala na téma Shakespearovské otázky.

23. Zahájení přednášek Spolku absolventů a přátel MU – sekce „Univerzita třetího věku“ v akade-
mickém roce 2009/2010.
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Přehled realizovaných tematických kurzů za rok 2009

Kurzy zaměřené na informační a komunikační technologie (�24 posluchačů)
Internetové zdroje obrazových materiálů a fotografií  10
Počítač a knihovní katalog v 60 minutách      8
PC pro začátečníky (jaro, podzim)     29
Základy grafického designu        8
PC pro pokročilé I         7
Digitální fotografie          9
PC pro pokročilé II         6
Základy práce s videem      13
Fotografie II        12
Fotografie        12
Grafický design       10

Kurzy zaměřené na cizí jazyky     (96 posluchačů)
Kurz konverzace v AJ na nejnižší úrovni    10
Kurz anglického jazyka pro začátečníky     20
Kurz německého jazyka pro chronické začátečníky   46
Kurz německého jazyka pro začátečníky    11
Kurz německého jazyka pro pokročilejší      9

Kurzy zaměřené na zdraví a pohybové aktivity   (338 posluchačů)
Aquaerobik (jaro, podzim)      90
Progresivní metody a postupy při cvičení    56
Lze zpomalit stárnutí?      23
Cvičení v posilovně (jaro, podzim)     79
Kurz pohybových aktivit v Telči     15
Čhi-kung        22
Zdraví v seniorském věku      53 

4. Přehled kurzů
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Další kurzy        (4�� posluchačů)
Soudní lékařství (jaro, podzim)     101
Světová architektura od pravěku po dnešek v šesti zastaveních  59
Křižovatky vývoje české literatury      28
Archeologický výzkum u Divák       7
Výtvarný plenér v Telči      24
Globální problémy lidstva      10
Mýty a realita evropské unie      16
Náboženství světa       64
Aktuální právní otázky      47
Klíčové problémy slovanských areálů dnes      6
Německo, Rakousko, Švýcarsko     33
Základy ekonomie       10
Základy umělecké grafiky                                   6

Exkurze
Telč  
Buchlovice 
Chrlice (E. Mach, ústav...)
Rajhrad (klášter, Památník písemnictví) 
Lednice (návštěva Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity) 
Vídeň, Schlosshof 
Mendelovo muzeum (včelín)

4. Přehled kurzů
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U3V v číslech

Rektorát Masarykovy univerzity
Studijní odbor
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5. U3V v číslech

U3V v číslech

  

�98�0
účastníků celoživotního     
vzdělávání  na MU za rok 
2008

�400
elektronických zpráv  
zaslaných posluchačům  
Univerzity třetího věku
v období �.�. – �.�0.2009 

���0
posluchačů Univerzity 
třetího věku 
v akademickém roce 
2009/�0

�3964
přístupů na internetové
stránky 
www.u3v.muni.cz
v roce 2009 
(do 30.��.  2009)

tematických kurzů za  
rok 2009

23�
přednášejících v kur zech 
Univerzity třetího věku 
v roce 2009

2��2

fotografií v digitální  
knihovně fotografií 

424�8

studentů MU ke dni 
30.��.2009

36
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6. Publikační činnost

Aktuální publikační a propagační činnost

Informační brožura – Programy kurzů Univerzity třetího věku obsahující nejpodstatnější 
informace o struktuře Masarykovy univerzity, kontakty na organizátory U3V, programy jednotli-
vých ročníků a kurzů, které jsou pro akademický rok nabízeny.

Informační skládačka – Studovny Univerzity třetího věku je stručný informativní průvodce 
po prostorách, kde mohou senioři na Masarykově univerzitě vyhledávat informační zdroje, číst 
zde denní tisk, půjčovat si knihy, skripta, encyklopedie anebo využívat počítačovou techniku. 
Průvodce obsahuje i postup pro získání čipové karty ke vstupu do těchto prostor. Ve studovnách 
je k dispozici asistent. 

Informační skládačka – „E- přihláška“ do kurzů U3V
Zájemci o vzdělávání v kurzech U3V a stávající posluchači si stále ve větší míře postupně osvo-
jovují  dovednosti a práci s informačními technologiemi. Vzhledem ke snahám organizátorů 
kurzů U3V přejít postupně k přihlašování se přes internet, byla vytvořena metodická  pomůcka 
definující krok za krokem postup, který mohou senioři využít na začátku každého akademického 
roku (nebo v dobu stanovenou) pro elektronickou registraci v  v kurzech U3V prostřednictvím 
Obchodního centra Masarykovy univerzity.

Poster o kurzech Univerzity třetího věku
Poster byl vytvořen pro potřeby prezentace kur-
zů U3V na konferencích , seminářích a dalších 
aktivitách zaměřených na vzdělávání seniorů. 
Poster je také využíván k propagačním  účelům 
v tistěných periodikách.

Skripta Klíčové problémy slovanských areálů 
Text vychází ze široké slavistické orientace  
Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity. Areálovost se stala doprovodným 
znakem všech slavistických oborů. Často se 
setkáváme s vytvářením nových pohledů na 
vlastní dějiny, jazyk a literaturu v nacionálním 
pojetí, které často a historicky modernizuje, tj. 
vnáší prvky typické pro pozdější dobu 19.–21. 
století do období časově vzdálených. Tyto 
nové jevy přijímáme jako projevy dynamických 
procesů často spojovaných s formováním států 
a jeho elit, k čemuž je nutná násilná delimitace 
z předchozích celků a jejich vlivových struktur 
(Ukrajina, Bělorusko, Slovensko, Chorvatsko aj.). 
Ukazuje se, že slovanské areály jsou patrně nej-
dynamičtěji se rozvíjejícími územími z hlediska 
jejich vnitřních transformačních procesů nejen 
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6. Publikační činnost

ekonomické a politické, ale především jazykově kulturní a národně identifikační povahy. Když si 
uvědomíme, jak vysoké procento populace představují již nyní v EU slovanské státy, pochopíme, 
že sledování těchto procesů má klíčový význam.

Skripta Náboženství světa
Text obsahuje stručný přehled vybraných náboženských tradic 
ve světě, ať již zaniklých nebo stále přežívajících. Studijní příručka 
může sloužit jako skromný úvod do problematiky náboženství  
ve světě a jeho studia. Konec každé kapitoly nabízí výběr základní 
literatury k dalšímu studiu, aby si čtenář mohl zde získané infor-
mace rozšířit v oblastech, které jej více zajímají. Přestože si příruč-
ka nemůže klást nároky na úplnost, snaží se přece jen zachytit to 
nejpodstatnější. Jakkoliv nebylo možné nastínit v plné šíři napří-
klad rozmanitost různých náboženských tradic, snažili se autoři 
aspoň ukázat některé komplexnější problémy spjaté s působením 
náboženství ve společnosti, kultuře a dějinách. 

Kapitoly z dějin umění - audiokniha
Ve spolupráci s Českým rozhlasem 
Brno byla zpracována a realizována 
nahrávka textů skript Dějiny umění 
prof. PhDr. Jiřího Kroupy, CSc., a kolek-
tivu jeho kolegů z Filozofické fakulty 
a  ztvárněna do podoby audioknihy 
pro ty z posluchačů, kteří mají vzhle-
dem k věku např. problémy se zrakem 
či mobilitou, ale samozřejmě i pro 
všechny ostatní zájemce. Text do mlu-
vené podoby převedli známí brněnští 
herci Aranka Lapešová a Zdeněk Junák. 

MASARYKOVA UNIVERZITA
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Náboženství 
světa

Kolektiv autorů
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7. Využití informačních technologií

Elektronická komunikace
Kromě osobních návštěv a poskytování telefonických konzultací velmi často posluchači Uni-
verzity třetího věku využívají ke komunikaci s pracovníky zajišťujícími její chod také e-mailové 
korespondence. V současné době máme evidováno přes sedm stovek e-mailových adres našich 
posluchačů. Elektronický způsob komunikace využíváme k zasílání aktuálních informací o nabíd-
ce kurzů či studijních textů. Prostřednictvím e-mailu informujeme i potenciální uchazeče o mož-
nostech vzdělávání v kurzech U3V. Jen pro zajímavost můžeme uvést, že v období od 1. 7. 2009 
do 30. 11. 2009 pracovníci U3V elektronickým způsobem informovali či odpovídali na dotazy 
1400 seniorům. 

Navštěva knihoven, vyhledávání
Posluchači Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě mohou bezplatně využívat studov-
nu a počítačovou cvičebnu s bezbariérovým přístupem, která je umístěna v suterénu budovy 
Fakulty sociálních studií. Senioři zde mají k dispozici čtyři počítače včetně standardního příslu-
šenství a internetového připojení. Mohou zde číst denní tisk, časopisy, případně si zapůjčit skrip-
ta a knihy, encyklopedie, slovníky a populárně naučné publikace, které tematicky korespondují 
s obsahem přednášek.

Posluchači U3V mohou také využívat počítačovou učebnu nacházející se na Pedagogické fakultě 
MU, Poříčí 31. Učebna je vybavena 15 počítači, probíhají zde počítačové kurzy Univerzity třetího 
věku a posluchačům je otevřena i pro samostudium a cvičení. I zde je k dispozici asistent. 

Webové stránky
Internetové stránky www.u3v.muni.cz jsou jedním z důležitých informačních pramenů o aktivi-
tách a aktuálním dění v rámci Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity. Tato forma prezen-
tace je určena nejen současným posluchačům, ale především pak zájemcům o studium. Ti na 
stránkách naleznou informace o jednotlivých programech U3V společně s elektronickými při-
hláškami, případně formuláři k tisku. Dále se mohou návštěvníci seznámit s možnostmi nabíze-
ných tematických kurzů, jejichž nabídka je v průběhu roku neustále aktualizována a rozšiřována. 

Návštěvnost internetových stránek Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity (v období od 
ledna 2009 do října 2009) činila v průměru 45 unikátních návštěv denně, tj. �3 964 návštěv za 
celé období. Významný nárůst návštěvnosti stránek lze sledovat v období duben–květen, kdy se 
posluchači začínají na Univerzitu třetího věku  hlásit. Prvního května se počet návštěvníků oproti 
jiným dnům ztrojnásobil, což je ve shodě s faktem, že více než �0% přihlášek do prvního roční-
ku bylo zasláno s využitím Obchodního centra Masarykovy univerzity. 

Organizátoři kurzů U3V nechtějí zůstat pozadu se současnými trendy a vzhledem k velké 
návštěvnosti těchto stránek připravují nástroje jako je formulář pro dotazy, anketní dialogová 
okna, a samozřejmě FAQ.  
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7. Využití informačních technologií

Elektronická přihláška
Již v roce 2008 bylo umožněno 
současným účastníkům a potenci-
álním uchazečům o vzdělávání  
v kurzech U3V elektronické přihla-
šování prostřednictvím Obchodní-
ho centra MU. Jelikož se do prv-
ního ročníku akademického roku 
2008/09 přihlásila jedna třetina 
touto formou, zpracovali jsme za 
tímto účelem jsme návod (průvod-
ce) přihláškou. Do prvního ročníku 
2009/10 se již přihlásila ½ těchto 
zájemců a v Obchodním centru 
jsme omezili kapacitu přihlášek, 
aby vyšla řada i na ty, kteří zatím 
nevládnou počítačem tak, jako někteří jejich kolegové. Tito zájemci, kteří vstoupí do řad účast-
níků U3V, pak budou moci absolvovat naše tematické kurzy zaměřené na informační a komuni-
kační technologie, jako např. Kurz PC pro začátečníky, Digitální fotografie, Jak pracovat v Infor-
mačním systému MU atd., kde potřebné dovednosti získají. 

Univerzita třetího věku v Informačním systému MU 
Pečlivost a komplexnost vedení evidence účastníků 
Univerzity třetího věku je jednou z priorit při organizač-
ním zajištění kurzů U3V. Jak posluchači U3V tak členové 
Spolku absolventů a přátel MU – sekce “Univerzita třetího 
věku” jsou evidováni v Informačním systému. Na základě 
této skutečnosti mohou v případě zájmu obdržet také 
heslo a UČO a jako takoví mohou s omezenými právy 
vyhledávat informace v Informačním systému, používat 
jeho elektronickou poštu, číst diskusní fóra, studijní mate-
riály atd. I díky spolupráci s pracovníky ISu  obdrží na kon-
ci akademického roku 2009/10 absolventi U3V formulář 
Osvědčení, který se právě na základě výše zmíněné kom-
pletní evidence bude generovat automaticky z našeho 
Informačního systému. Aplikace, která toto umožňuje, je 
již v provozu a mohou ji využívat všechna pracoviště MU, 
která poskytují programy celoživotního vzdělávání. 

E-PŘIHLÁŠKA DO 
KURZŮ UNIVERZITY 
TŘETÍHO VĚKU

Využijte možnosti 
snadného elektronického 
přihlašování do kurzů 
Univerzity třetího věku

MASARYKOVA UNIVERZITA

Kontakt na pracovníky 
U3V: 

Ing.Barbora Hašková, tel. 549 49 4336
Mgr.Petr Adamec, tel. 549 49 4088 
Miroslava Černošková, tel. 549 49 3415 
u3v@rect.muni.cz

Rektorát Masarykovy univerzity
Univerzita třetího věku
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
telefon 549 494 336 

www.u3v.muni.cz

8. Na následující stránce si můžete zkontrolo-
vat všechny náležitosti objednávky (název 
kurzu, Vaše kontaktní údaje, způsob platby atd.). 
Klikněte na „dokončit objednávku“.

9. Následně se Vám zobrazí Potvrzení 
dokončení objednávky a do Vaší e-mailové 
schránky Vám budou zaslány veškeré infor-
mace, které se týkají této objednávky. Toto 
potvrzení si vytiskněte a uschovejte! Do všech kurzů Univerzity třetího věku se 

můžete přihlásit elektronicky z jakéhokoliv 
počítače, který je připojený k internetu, a to 
jak z domova, tak z počítačových učeben 
a studoven U3V (na Fakultě sociálních studií 
či Pedagogické fakultě), kde je Vám navíc 
k dispozici asistent.

Nakupujte 
v Obchodním centru 
Masarykovy Univerzity
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Mezigenerační dialog

Cílem dnešní doby je snaha o propojení všech generací a obnovení či znovunastolení mezi-
generační komunikace, tolerance a oboustranného uznání. Jednotlivé generace jsou na sobě 
vzájemně závislé. V podzimních měsících byl proto připraven a realizován ve spolupráci  
s renomovanou agenturou Augur Consulting s.r.o., která mimo jiné spolupracuje i s Fakultou 
sociálních studií a Ekonomicko-správní fakultou, sociologický průzkum, jehož předmětem byla 
problematika mezigeneračního dialogu. Z výsledků tohoto sociologického průzkumu budeme 
následně vycházet při projektování dalších vzdělávacích aktivit. 

Podpora mezigeneračních vztahů a spolupráce by měla být součástí všech aktivit realizova-
ných v reakci na stárnutí populace s cílem přispět k rozvoji společnosti pro všechny generace. 
Univerzity třetího věku, jsou jedním z nástrojů, jak tuto komunikaci realizovat.  Z větší mezige-
nerační soudržnosti a odstranění věkových bariér může mít prospěch celá společnost. Životní 
zkušenosti, rozhled a schopnost i nutnost aplikace morálních i etických zásad je v současné 
době poněkud podceněna (spíše se prosazuje kult dravého, sebevědomého mládí). Lze pro-
to očekávat, že hodnoty, které jsou senioři schopni přinášet a předávat celé populaci, budou 
postupně více oceňovány. Předávání hodnot, kultury a zkušeností se uskutečňuje v rámci 
mezigeneračních vztahů. Mezigenerační solidarita a věková různost na pracovišti, v komunitě 
a rodině je faktorem sociální soudržnosti a ekonomického rozvoje. Mezigenerační vztahy mají 
zásadní význam pro rozvoj jedince i společnosti a pro kvalitu života v každém věku. Stáří přináší 
řadu pozitivních hodnot a seniorská generace hraje významnou roli v rodinách, komunitách a 
celé společnosti.
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PROGRAM ZÁKLADNÍHO KURZU UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
V AKADEMICKÉM ROCE  2009/2010 – 1. ROČNÍK

Úvod do studia
Historie a rozvoj Masarykovy univerzity                                                    
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor MU    
Gerontologie – jak se s věkem měníme                                                       
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Jak studovat v dospělém věku                                                                     
doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (Pedagogická fakulta MU)
Psychologie životní cesty. Duševní zdraví.                                                
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
Je stárnutí společnosti pohromou nebo sociální výzvou?
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)

Člověk a příroda
Příběh krajiny – krajina jako příběh                                                            
Mgr. Pavel Klvač (Fakulta sociálních studií MU)  
Globální ekosystémy a biotické krize  v historii Země                                 
prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)     

Člověk a zdraví   
Základní zdravotnická problematika a  východiska zdravotní péče                                    
 prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. (Lékařská fakulta MU)
My a správná výživa                                                                                      
Mgr. Martin Forejt, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)

Člověk a umění
Shakespeare a divadlo                                                                                 
Mgr. Pavel Drábek, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
My a oni                                                                                                        
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (Filozofická fakulta MU)       
Parthenon a jeho sochařská výzdoba                                                           
PhDr. Marie Pardyová, CSc. (Filozofická fakulta MU)

Člověk a společnost
Křesťanství a islám                                                                                       
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Psychologická diagnostika: fikce a fakta.
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Jsou důchodci chudí nebo bohatí? Jakou mají perspektivu?                      
Ing. Robert  Jahoda (Ekonomicko-správní fakulta MU) 

Změna programu vyhrazena
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PROGRAMU ZÁKLADNÍHO KURZU UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU 
V AKADEMICKÉM ROCE 2009/10  – 2. ROČNÍK

Člověk a umění
Národní kulturní památky v ČR                                                                
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
Sakrální architektura středověké Rusi                                                       
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Úvod do dějin a kultury Španělska  I.
Mgr. Athena Alchazidu (Filozofická fakulta MU)

Člověk a společnost   
Rodinné právo – vzájemná práva a povinnosti prarodičů a vnuků
doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. (Právnická fakulta MU)
Paramilitarismus ve střední Evropě                                                                  
 doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.  (Fakulta sociálních studií MU)   
Systém managementu jako užitečný nástroj                                                
pro organizaci, zájmovou skupinu i každého člověka                                                                          
prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA (Právnická fakulta MU)
TGM – vrhá jeho odkaz ještě nějaký stín?
 Prof. PhDr. Ing. Miloš Dokulil, DrSc. (Fakulta informatiky MU )
Člověk tvor společenský                                                                                
PhDr. Milan Valach, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)

Člověk a zdraví
Pohyb a duševní zdraví                                                                                 
PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (Fakulta sportovních studií MU)
Kardiologie, kardiologové, kardiaci                                                           
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Podologie – lidská noha ve zdraví a nemoci                                              
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc. (Lékařská fakulta MU)

Člověk a příroda
Digitální poklady aneb Internet očima Google
Doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
Co jsou digitální knihovny. Příklady a ukázky zajímavých digitálních 
knihoven ve světě
RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. (Fakulta informatiky MU)
Přírodní katastrofy a rizika v krajině                                                          
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Atmosférické procesy – klíč k předpovědím počasí                                     
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. (Pedagogická fakulta MU)

Změna programu vyhrazena
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PROGRAMU NÁSTAVBOVÉHO KURZU UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU 
V AKADEMICKÉM ROCE 2009/2010  – 1. ROČNÍK

Člověk a zdraví 
Drogová závislost, alkohol, kouření                                                             
MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
Lékařství a právo
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.  (Lékařská fakulta MU)
Přírodní pesticidy                                                                                         
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Cvičení pro zlepšení fyzického a psychického stavu seniorů                       
Mgr. Roman Grmela, Ph.D. (Fakulta sportovních studií MU)

Člověk a příroda
Živá Země                                                                                                    
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (Přírodovědecká fakulta MU)
Co s CO²
RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
Ekvádor                                                                                                       
PhDr. Hana Hübelová (Pedagogická fakulta MU)

Člověk a společnost    
Zdanění nemovitostí                                                                                                                                          
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (Právnická fakulta MU)
Možnosti využití prostředků z Fondů Evropské unie
Ing. et  Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Elektronická bezpečnost – kreditní karty, mobily, internetové bankovnictví      
RNDr. Jan Bouda, Ph.D., doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. (Fakulta informatiky )
Česká národní povaha                                                                                       
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. 
Volební chování ČR z pohledu geografie
Mgr. Michal Pink (Fakulta sociálních studií MU)

Člověk a umění
Křesťanství a islám 
Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Život na středověkém hradě z antropologicko-archeologické perspektivy    
prof. PhDr. Josef Unger, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Smích středověkého francouzského divadla
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)

Změna programu vyhrazena
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PROGRAM NÁSTAVBOVÉHO KURZU UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU   
V AKADEMICKÉM ROCE 2009/2010  – 2. ROČNÍK

Člověk a příroda
Gregor Mendel, zakladatel genetiky                                                             
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Jak je to s darwinismem?                                                                            
prof. PhDr. Ing. Miloš Dokulil, DrSc.  (Fakulta informatiky MU)  
Sokotra – ostrov v Indickém oceánu                                                             
Mgr. Pavel Klvač (Fakulta sociálních studií MU)
Problémy chemického znečištění životního prostředí                                     
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)

Člověk a zdraví
Obezita a dna ve stáří                                                                                    
prof. MUDr. Hana  Matějovská Kubešová, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Optimalizace pohybového režimu ve stáří za účelem zlepšení kvality života
doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc. (Fakulta sportovních studií MU)
Protinádorová chemoterapie – vývoj metod                                                       
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. (Pedagogická fakulta MU)

Člověk a společnost
Od ekonomického myšlení k ekonomické vědě                                            
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (Ekonomicko- správní fakulta MU)
Správní řízení v ČR                                                                                         
JUDr. Radek Ondruš 
Komodifikace žen                                                                                        
Mgr. Kateřina Lišková (Fakulta sociálních studií MU)
Internet budoucnosti                                                                                      
doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (Fakulta informatiky MU)
Staré ekologické zátěže v právním řádu České republiky                            
 JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (Právnická fakulta MU)

Člověk a umění
Ochrana architektonického  a urbanistického dědictví v ČR                       
Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Co nám zbylo z antiky
Prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Profesionální divadlo v Brně v letech  �668–��33                                          
doc. PhDr. Margita Havlíčková

Změna programu vyhrazena
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Proč a jak studovat ve vyšším věku
Prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc.
LF a CMTF Univerzity Palackého v Olomouci
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Fakulta sociálních studií MU
Jak předcházet duchovním poraněním
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Astronomický ústav AV ČR
Věda, víra a Sisyfos
Mgr. Jiří Kaňa
Biskupství brněnské
Křesťanské hodnoty - opomíjený základ moderní demokracie
ThLic. Stanislav Pacner
CMTF Univerzity Palackého v Olomouci
Jak zakusit Boží lásku a odpuštění ve svém životě
Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Filozofická fakulta MU
Pravda, dobro a krása v dílech sv. Augustina
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
biskup brněnský
Křesťanský význam Vánoc
MUDr. Helena Šiprová 
Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Pekařská ul.
Brněnská rodačka blahoslavená M. Restituta Kafková
Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D.
CMTF Univerzity Palackého v Olomouci
Cesty k poznání Boha ze stvoření 
ThDr. Stanislav Drobný
Biskupství brněnské
Jeden Bůh ve třech osobách?
Mgr. Martin Holík
Biskupství brněnské a Radio Proglas
Co nám nabízí křesťanské rozhlasové vysílání
ThLic.Václav Slouk
kanovník brněnské kapituly
Svatost v dnešní době
Mons. Mgr. Jiří Mikulášek
Generální vikář brněnské diecéze
Starý člověk v rodině
Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc.
Lékařská fakulta MU
Nové objevy medicíny ve světle křesťanské etiky

Program kurzu Živá teologie – Spirituální dimenze člověka
Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity
2009/2010 – 1. ročník

Proč a jak studovat ve vyšším věku
Prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc. (LF a CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
Jak předcházet duchovním poraněním
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
Věda, víra a Sisyfos
RNDr. Jiří Grygar, CSc. (Astronomický ústav AV ČR)
Křesťanské hodnoty - opomíjený základ moderní demokracie
Mgr. Jiří Kaňa (Biskupství brněnské)
Jak zakusit Boží lásku a odpuštění ve svém životě
ThLic. Stanislav Pacner (CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
Pravda, dobro a krása v dílech sv. Augustina
Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Křesťanský význam Vánoc
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
Brněnská rodačka blahoslavená M. Restituta Kafková
MUDr. Helena Šiprová (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Cesty k poznání Boha ze stvoření
Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D. (CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
Jeden Bůh ve třech osobách?
ThDr. Stanislav Drobný (Biskupství brněnské)
Co nám nabízí křesťanské rozhlasové vysílání
Mgr. Martin Holík (Biskupství brněnské a Radio Proglas)
Svatost v dnešní době
ThLic. Václav Slouk
Starý člověk v rodině
Mons. Mgr. Jiří Mikulášek
Nové objevy medicíny ve světle křesťanské etiky
Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Druhý vatikánský koncil a vývoj katolicismu
Doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (Filosofická fakulta MU)
Ekumenické snahy po Druhém vatikánském koncilu
Mgr. Jiří Kaňa (Biskupství brněnské)
Ochrana života jako poslání křesťana
Prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc. (CMTF a LF Univerzity Palackého v Olomouci)
Co nám zbylo z antiky?
Prof. PhDr. Jana Nechutová (Filozofická fakulta MU)

Změna programu vyhrazena
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Program kurzu Živá teologie – Spirituální dimenze člověka
Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity
2009/2010 – 2. ročník

Zdravý životní styl ve vyšším věku
Prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc. (CMTF a LF Univerzity Palackého v Olomouci)
Postava sv. Václava v českých dějinách
PhDr. Radomír Malý (Teologická fakulta Jihočeské univerzity)
Náboženská hudba a její význam pro duchovní život
SLLic. Ing. Pavel Kopeček (CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
Židé – starší bratři křesťanů
Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D. (CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
Co víme o duši – pohled psychologa
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
Co víme o duši – pohled teologa
ThDr. Stanislav Drobný (Biskupství brněnské)
Jazyk knih Nového zákona
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. (CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
Vánoce ve středověké literární kultuře
Prof. PhDr. Jana Nechutová (Filozofická fakulta MU)
Církev jako společenství
Mgr. Jiří Kaňa (Biskupství brněnské)
Svátost smíření
Mgr. Ing. Angelus Alois Glabasnia, OFM (Provincie bratří františkánů)
Podíl laiků na pastoraci
Mgr. Petr Nešpor (Biskupství brněnské)
Křesťanství a pohřební ritus
Prof. PhDr. Josef Unger, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Eucharistická oběť v pohledu sv. Tomáše Akvinského
PhDr. Štěpán Martin Filip, Th.D. (CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
Evropa a náboženství
Doc. PhDr. Stanislav Balík, PhD. (Fakulta sociálních studií MU)
Smysl života a dílo Viktora Frankla
PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
Existuje spravedlivá válka?
Mgr. Milan Mičo, ThD. (CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
Důstojnost lidské osoby
Prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc. (LF a CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
Výchova v rodině a vliv médií
ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D. (Univerzita J.  A. Komenského a Rada České televize)

Změna programu vyhrazena
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Program kurzu Živá teologie – Spirituální dimenze člověka
Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity
2009/2010 – 3. ročník

Nové poznatky bioetiky a etika
Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. (Lékařská fakulta MU v Brně)
Lidská osoba a přirozenost člověka
ThDr. Stanislav Drobný (Biskupství brněnské)
Význam naděje
ThLic. MUDr. Bogdan Sikora, OFMConv. (Biskupství brněnské)
Zdraví jako stav pohody tělesné, duševní a duchovní
Prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc.  (CMTF a LF Univerzity Palackého v Olomouci)
Proč navštívit Diecézní muzeum
PhDr. Karel Rechlík  (Biskupství brněnské)
Kněz Jan Bula
Mons. Mgr. Jiří Mikulášek  
Křesťanský životní styl
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
Poutní tradice na Moravě a ve Slezsku
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.  (Pedagogická fakulta MU)
Nová hnutí v církvi
ThLic. PhDr. Ing. Jaroslav Filka (CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
Církev a média
Ing. Jiří Florian (Česká televize)
Světci žijící v Brně
MUDr. Helena Šiprová (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Řády a kongregace na Moravě
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
Život a víra Romů u nás
Mgr. Ing. Jiří Rous (Biskupství brněnské)
Holocaust a naše generace
Prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Hospic sv. Alžběty v Brně
MUDr. Viola Svobodová (Občanské sdružení Gabriela)
Asijská náboženství a jejich poselství
Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D. (CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
Sv. Dominik a jeho spiritualita
Mgr. Tomáš Mohelník, Th.D. (CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
Stáří jako dar
Prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc.  (CMTF a LF Univerzity Palackého v Olomouci)

Změna programu vyhrazena
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Program kurzu Živá teologie – Spirituální dimenze člověka
Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity
2009/2010 – Vyšší kurz (4. ročník)

Proč uskutečňovat dialog mezi náboženstvími?
Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D. (CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
Má nemocný vždy slyšet pravdu?
Prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc. (CMTF a LF Univerzity Palackého v Olomouci)
Proč nesouhlasím s eutanazií
Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Modlitba v životě křesťana
ThLic. Václav Slouk (Biskupství brněnské)
Latina v dějinách (katolické) církve
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. (CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
Umírání doma a v nemocnici
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (Masarykův onkologický ústav)
Jak vnímat reklamu v médiích?
Dr. Ing. Petr Chovanec, SDB (Česká televize)
Staré a nové umění v kostele sv. Jiljí v Brně-Komárově
Vladimír Matoušek
Existuje krize rodiny?
PhDr. Tomáš Jiří Bahounek, OP (Biskupství brněnské)
Proč se přírodovědci posmívají „Inteligentnímu plánu“
Prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. (Lékařská fakulta MU)
Rodina a duchovní život
ThLic. Tomáš Holý (Biskupství brněnské)
Dar eucharistie
Mgr. Ing. Jiří Rous (Biskupství brněnské)
Bible o stvoření světa
ThLic. Stanislav Pacner (CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
Vztah mezi lékařem a nemocným
MUDr. Helena Šiprová (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně) 
Shakespeare a náboženství
Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Křesťanská naděje - také pro třetí věk?
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
Duševní hygiena a spiritualita
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
Kurz Spirituální dimenze člověka končí. A co dál?
Prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc. (CMTF a LF Univerzity Palackého v Olomouci)

Změna programu vyhrazena
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SPOLEK ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL MU
SEKCE : UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

PROGRAM PŘEDNÁŠEK V AKADEMICKÉM ROCE 2009/10 

Skupina A „Přírodovědný směr“
Hudebně – pohybové aktivity v seniorském věku  
PaedDr.Dagmar Šimberová, Mgr. Lenka Svobodová (Fakulta sportovních studií MU)
Věkem podmíněná makulární degenerace – oko 
prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Antioxidační a antimutagenní účinky ovocných a zeleninových šťáv
Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
Má naše planeta dostatek vody? 
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Co je kvantová fyzika
Doc. Mgr. Tomáč Tyc, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Najíme se bionafty? Aneb kritické rozjímání nad zemědělstvím 2�. století 
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)

Skupina B „Humanitní směr“
Člověk a limity jeho myšlení 
Ing. Dana Dobešová (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Zámořské objevy a vznik prvních koloniálních říší 
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (Pedagogická fakulta MU)
Císařská fóra v Římě a jejich nové muzeum 
PhDr. Marie Pardyová, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Kabaret Chat noir 
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
Pobaltské republiky 
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
Pět let členství ČR v  EU, 
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (Právnická fakulta MU)

Změna programu vyhrazena
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FotogalerieB
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Promoce tříletého kurzu Univerzity třetího věku Dějiny umění a vizuální kultury, Státní zámek Telč

Fotografie zobrazující  aktivity v roce 2009

Promoce Nástavbového kurzu U3V, aula Právnické fakulty

Výtvarný plenér, Telč
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Promoce tříletého kurzu Univerzity třetího věku Spirituální dimenze člověka – Živá teologie, Právnická fakulta

Vytopení studovny a počítačové cvičebny, Fakulta sociálních studií

Slavnostní zahájení Základního kurzu U3V, Fakulta informatiky

Fotografie zobrazující  aktivity v roce 2009
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Zahájení tříletého kurzu Od pravěku do raného novověku z pohledu archeologie, Telč

Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc., Fakulta sociálních studií

Přednáška prof. PhDr. Antonína Přidala, Kancelář veřejného ochránce práv

Fotografie zobrazující  aktivity v roce 2009
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Návštěva kolegů z Univerzity v Lipsku, prostory MU a Brno

Návštěva kolegů z Univerzity v Lipsku, prostory MU a Brno

Fotografie zobrazující  aktivity v roce 2009

Z krátkodobých tematických kurzů:  Digitální fotografie, Aktuální právní otázky
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Knihovna Univerzitního centra v Telči, studovna knih a časopisů a počítačová cvičebna na FSS v Brně 

Odborné exkurze na pracoviště MU, Anatomický ústav, odměna pro organizátory

Fotografie zobrazující  aktivity v roce 2009

Pohybové aktivity, tělocvična Pod Hradem
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Přehled počtu posluchačů Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě
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- - - - - - - - - - -
93/94 - - - - - - - - - - -
94/9� - - - - - - - - - - -
9�/96 - - - - - - - - - - -
9�/98 - - - - - - - - - - -
99/00 - - - - 73 - - - - - -
00/0� 187 - 110 - 136 - - - - - - 433
0�/02 199 189 77 109 136 - - - - - - ��0
02/03 203 197 202 77 192 - - - - - - 8��
03/04 214 175 140 134 143 - - - - - - 806
04/0� 223 175 160 127 189 - - - - - - 8�4
0�/06 224 203 175 143 295 - - - - - - �040
06/0� 220 200 190 170 365 146 - - - 95 - �386
0�/08 219 204 180 177 452 127 109 - - 77 - ��4�
08/09 229 209 189 172 492 146 96 92 - 73 - �698
09/�0 219 222 165 144 507 152 123 87 78 - 65 ��63

Počty účastníků Základního a Nástavbového 
kurzu U3V v jednotlivých ročnících
(nástup v akademickém roce 2006/2007)

Počty účastníků kurzu U3V - Spirituální dimenze 
člověka - Živá teologie v jednotlivých ročnících
(nástup v akademickém roce 2006/2007)

1. ročník
Zákl.kurzu

(2006/2007)

2. ročník
Zákl.kurzu

(2007/2008)

1. ročník
Nást. kurzu

(2008/2009)

2. ročník
Nást. kurzu

(2009/2010)

220

204

189

144

1.ročník
Spirituální 
dimenze 
člověka

(2006/2007)

2.ročník
Spirituální 
dimenze 
člověka

(2006/2007)

3.ročník
Spirituální 
dimenze 
člověka

(2006/2007)

Spirituální 
dimenze 
člověka - 
Vyšší kurz

(2009/2010)

146

109
92

78
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