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Úvod
Již několik let pro mne závěr roku přináší mi-
lou povinnost napsat několik úvodních řádek 
do výroční zprávy Univerzity třetího věku Ma-
sarykovy univerzity. Ani rok 2010 není výjim-
kou. Je to pro mě potěšením zejména proto, že 
zde mohu jako první před laskavým čtenářem 
shrnout  činnost, kterou pracovníci oddělení 
celoživotního vzdělávání Rektorátu MU mají 
ve své náplni práce, a pochlubit se aktivitami 
Univerzity třetího věku a významnými události 
v jejích životě. Jelikož mám tu čest účastnit se 
často i nevšedních akcí Univerzity třetího věku, 
musím zde ocenit snahu všech organizátorů, 
vyučujících a dalších osob, které se podílejí na 
jejím chodu a pracují tím nejen pro seniory, ale 
přispívají také k dobrému jménu celé Masary-
kovy univerzity. 

Než se začtete do předkládané výroční 
zprávy, dovolte mi, abych se alespoň několika 
větami dotkl dvou událostí, které považuji za 
zvláště významné.

Tou první bylo dovršení dvaceti let od 
založení Univerzity třetího věku na Masary-
kově univerzitě. Domnívám se, že toto výročí 
svědčí nejen o neutuchajícím zájmu seniorské 
populace o vzdělání, sociální kontakt a o sna-
ze zapojit se i v postproduktivním věku do 
řešení mezigeneračního dialogu, ale zejména 
o tom, že Masarykova univerzita si je vědoma 
své tzv. třetí role – to znamená, že kromě vý-
chovy vysokoškolsky vzdělaných odborníků 
a výzkumné činnosti chce věnovat pozornost 
i dalším celospolečenským tématům a přispět 
tak ke zlepšení kvality života jednotlivých 
členů společnosti. 

Druhým významným mezníkem je dle 
mého názoru navázání mezinárodní spoluprá-
ce s Univerzitou v Lipsku na poli seniorského 
vzdělávání. K prvním kontaktům sice došlo 
už v roce minulém, ovšem letos tato spolu-
práce dostala konkrétní podobu a přinesla své 
první plody. V říjnu tohoto roku byl reali-
zován první výměnný pobyt seniorů s velmi 
bohatým programem, který připravila lipská 
strana s dokonalostí sobě vlastní. S radostí 
lze také nepochybně zaznamenat skutečnost, 

že na radnici města Lipska byla instalována 
měsíční výstava fotografi ckých a grafi ckých 
prací našich seniorů. Lipští senioři navštíví 
Brno v červenci 2011 a věřím, že také pro ně 
připravíme přitažlivý a edukativně hodnotný 
program.  

Za vedení univerzity mohu vyjádřit radost 
nad tím, že se činnost Univerzity třetího věku 
neustále proměňuje, což je zřejmě také jeden 
z důvodů, proč je o účast v jejích kurzech kaž-
doročně značný zájem. Nabídka vzdělávacích 
a také relaxačních aktivit je totiž průběžně dopl-
ňována a  přizpůsobována. Inspirátoři a tvůrci 
vzdělávacích a ostatních forem působení Uni-
verzity třetího věku usilují o to, aby věcná náplň 
její činnosti refl ektovala rozvoj jednotlivých 
vědních oborů, podněcovala seniory a také rea-
govala na jejich aktuální zájmy a potřeby.

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.,
prorektor pro sociální záležitosti 

a další vzdělávání
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Vernisáž výstavy kreseb a  fotografi í 
z Výtvarného plenéru Telč 2009 
(4. 2. 2010)

Začátek roku 2010 se nesl ve znamení výstavy 
kreseb a fotografi í z Výtvarného plenéru, který 
se uskutečnil v červenci 2009. Vernisáž výstavy 
se konala v Bezejmenné galerii na Fakultě infor-
matiky 4. února 2010 za přítomnosti prorektora 
MU doc. JUDr. Jana Svatoně, CSc., a proděkana
fakulty doc. Ing. Jiřího Sochora, CSc. Přítomen 
byl také garant a lektor výtvarné části plenéru 
doc. Mgr. Vítězslav Švalbach a Mgr. Jiří Víšek, 
lektor fotografi cké části. Fotografi e a kresby byly 
vystaveny po dobu jednoho měsíce. 

Oslava 20. výročí založení Univerzity 
třetího věku na Masarykově univerzitě 

V akademickém roce 2009/10 oslavila Univer-
zita třetího věku na Masarykově univerzitě 
20. výročí od svého založení. U této příležitosti 
bylo uspořádáno slavnostní setkání a odborná 
konference. Podrobnosti jsou uvedeny 
v samostatné kapitole.  

Promoce 2. ročníku Nástavbového 
kurzu (1. 6. 2010)

Čtyřletý všeobecně zaměřený kurz Univerzity 
třetího věku absolvovalo na Masarykově univer-
zitě v akademickém roce 2009/2010 sto čtyřicet 
šest účastníků. Jako každoročně, proběhla i letos 
slavnostní promoce za účasti zástupce vedení 
MU, prorektora MU Jana Svatoně, a akademic-
kých funkcionářů z jednotlivých fakult. Slavnost-
ní ukončení studia se odehrálo 1. června 2010 
v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity. 
Mnoho absolventů se rozhodlo ve studiu pokra-
čovat a stát se členy Spolku absolventů – sekce 
Univerzita třetího věku. 
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Promoce Spirituální dimenze člově-
ka – Vyšší kurz (15. 6. 2010)

Dne 15. 6. 2010 se na Právnické fakultě Ma-
sarykovy univerzity uskutečnilo slavnostní 
ukončení vzdělávání posluchačů kurzu na-
zvaného Spirituální dimenze člověka. Za 
přítomnosti prorektora Masarykovy univerzity 
doc. JUDr. Jana Svatoně, CSc., promotorky 
doc. JUDr. Věry Kalvodové, biskupa brněské-
ho Mons. Vojtěcha Cikrleho a koordionátora 
kurzu Spirituální dimenze člověka – Živá 
teologie prof. MUDr. ThLic. Květoslava Šip-
ra, CSc., byla všem absolventům slavnostně 
předána osvědčení o  absolvování kurzu. 

Sportovní kurz v Telči 
(21. 6.–25. 6. 2010)

Posluchači Univerzity třetího věku se v termínu 
21.6.–25. 6. 2010 zúčastnili kurzu pohybově 
relaxačních aktivit pod vedením Mgr. Michala 
Jemelíka. Vedle ryze sportovních aktivit, jako 
bylo například posilovací a protahovací cvičení, 
zdravotní cvičení zaměřené na dýchání a správ-
ný pohyb, byl pro posluchače připraven i kul-
turní program, jako například varhanní koncert 
v místní Základní umělecké škole, beseda s telč-
ským historikem anebo exkurze do nedalekého 
kláštera v Nové Říši.

Výtvarný a fotografi cký plenér 2010
(15.7.–22.7.2010)

Posluchači Univerzity třetího věku navázali 
na „tradici“ výtvarných plenérů a opět se sešli 
v Telči, kde se věnovali kresbě a fotografi i. 
Účastníci výtvarné části plenéru se pod vede-
ním doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha seznámili 
nejen se základy kresby, lineární perspektivou, 
kterou procvičovali v telčských uličkách, ale 
také s kresbou stromů, květeny a městské kraji-
ny. Lektor kurzu fotografi e Mgr. Jiří Víšek pak 
kladl důraz především na vytříbenou kompozi-
ci, práci se světlem a docílení technicky kvalit-
ního snímku. 

foto
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Zahájení akademického roku 
2010/2011 – přednáška kvestora MU

Dne 2. 10. 2010 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 úvo-
dem prorektor MU Jan Svatoň a noví poslu-
chači si rovněž vyslechli poutavou přednášku 
kvestora MU Ladislava Janíčka o historii a roz-
voji Masarykovy univerzity. 

Výstava kreseb a fotografi í a výměnný 
týdenní pobyt v Lipsku
(11.10.–17.10.2010)

Již několikrát byly výtvarné práce seniorů 
vystavovány na různých místech v Brně, 
poprvé v historii však byly vystavovány také 
v zahraničí. V rámci zahraniční spolupráce 
s univerzitou v Lipsku představila U3V kresby 
a fotografi e svých studentů na Nové radnici 
v Lipsku. Vernisáž výstavy proběhla 11. října 
v 17.00 hodin za přítomnosti účastníků z lip-
ské i brněnské strany. Podrobnosti jsou uvede-
ny v samostatné kapitole. 

Přednáška Dr. Thomase Krzencka 
(1. 11. 2010)

V pondělí 1. listopadu 2010 v 15.00 se v pro-
storách Moravské zemské knihovny uskutečnila 
přednáška významného německého historika 
Dr. Thomase Krzencka na téma Martin Luther 
(1483–1546), německý mnich změní Evropu. 
Tato přednáška vznikla na základě partnerské 
spolupráce Univerzity třetího věku Masarykovy 
univerzity s Univerzitou třetího věku – Senio-
renkolleg Lipské univerzity. 
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Na Masarykově univerzitě má Univerzita třetí-
ho věku již 20letou 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 roce 2010 jich je téměř 1 700. 

Obsah vzdělávání
Univerzita třetího věku je souborem programů 
celoživotního vzdělávání zaměřeným na vzdě-
lávání osob v postproduktivním věku. Základ-
ním posláním U3V je otevření univerzitních 
zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro 
osoby seniorského věku. Cílem U3V je prohlu-
bovat 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 (zápis-
né), jehož výši pro každý akademický rok nebo 
semes tr stanoví prorektor pro sociální záležitosti 
a další vzdělávání. Pro akademický rok 2010/11 
bylo zápisné stanoveno ve výši 700, –Kč.

U3V se na realizuje v následujících 
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 Základní-
ho kurzu. Trvá čtyři semestry, přihlásit se mo-
hou pouze absolventi kurzu základního. Dodr-
žuje 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 otá-
zek z teologie i dalších oborů pojednávajících 
o duchovním rozměru člověka. Kromě témat 
historických, biblických, věroučných a morál-
ních se zabývá také posláním křesťana v součas-
né společnosti. Přednášejí zejména pedagogové 
Masarykovy univer zity a Cyrilometodějské 
teologické fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Kurz trvá šest semestrů.

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

Od pravěku do raného novověku z pohledu  
archeologie je tříletý cyklus přednášek, který 
je realizován ve spolupráci s Ústavem archeo-
logie a muzeologie Filozofi cké fakulty. 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 „Uni- 
verzita třetího věku“ je určen absolventům 
vzdělá vání v U3V. Jde o volné pokračování 
U3V na MU. Přihlásit se mohou pouze absol-
venti tohoto studia.
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Organizační zajištění vzdělávacích programů  
Univerzity třetího věku navržené Programovou 
radou U3V a schválené prorektorem pro aka-
demický rok 2009/2010 a 2010/11 (pravidelné 
přednášky pro 1 770 posluchačů) – Základní 
kurz U3V, Nástavbový kurz U3V, kurz Od 
pravěku do raného novověku z pohledu arche-
ologie, Spirituální dimenze člověka 1., 2., 3. 
a 4. ročník.

Spolupráce s Radou seniorů Jihomoravského  
kraje na vzdělávacích aktivitách.

Navázání spolupráce s Moravskou zemskou  
knihovnou. 

Navázání spolupráce s Televizní stanicí  
NOE  – příprava seriálu přednášek v rámci 
projektu Noční univerzita.

Příprava a organizační zajištění tematicky  
zaměřených kurzů hraze ných z rozvojových 
projektů MŠMT – Rozvoj aktivizujících rolí 
Univerzity třetího věku na Masarykově univer-
zitě a Rozvoj vzdělávání seniorů v rámci U3V 
na českých vysokých školách.

Tyto kurzy jsou nabízeny posluchačům 
U3V nad rámec základního programu.

Příprava a realizace sociologického průzku- 
mu nazvaného Identifi kace přístupu seniorů ke 
vzdělávání a jejich motivace k dalšímu vzdělá-
vání – identifi kace konkrétních potřeb seniorů 
v oblasti vzdělávání.

Příprava a schválení programu přednášek  
pro akademický rok 2010/2011 Programovou 
radou U3V.

Výběr zápisného od posluchačů U3V. 

Slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů  
U3V – promoce Nástavbového kurzu.

Slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů  
U3V – promoce absolventů kurzu Spirituální 
dimenze člověka.

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

Pokračování druhého ročníku tříletého kurzu  
Od pravěku do raného novověku z pohledu 
archeologie v Telči.

Propagace a marketingová podpora vzděláva- 
cích programů Univerzity třetího věku MU.

Vytvoření nových webových stránek Univer- 
zity třetího věku.

Vytvoření informačního letáku pro zřízení  
čipové karty do studoven.

Vernisáž fotografi ckých prací účastníků kur- 
zu Výtvarný plenér – realizováno v Lipsku. 

Doplňování a aktualizace dokumentace  
kurzů U3V – databáze obsahující informace 
o pláno vání a průběhu kurzů.
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Využití jednotného elektronického formuláře  
pro tisk osvědčení a využívání aplikací v IS MU.

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.

Zajištění a organizace jednodenních studij- 
ních exkurzí pro posluchače U3V –  Exkurze 
do Botanické zahrady, Putování Brnem, 
Poutní místa, Uherský Brod – Luhačovice, 
Anatomický ústav, Zámek Lysice, Památko-
vá rezervace Štramberk, Technické muzeum 
Kopřivnice, Expedice za rytířem Toulavcem, 
Laxenburg, Biosférická rezervace Pálava, Slo-
vanská epopej, Jaroměřice nad Rokytnou.

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

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

Tisk skript a výukových materiálů – Histo- 
rické proměny umění, Fotografi e I, mimořádná 
přednáška Dr. Krzencka Martin Luther – 
mnich, který změní Evropu.

Zpracování a distribuce audioknihy Kapi- 
toly z Dějin umění II ve spolupráci s Českým 
rozhlasem Brno.

Přednáška Dr. Thomase Krzencka na téma  
Martin Luther – mnich, který změní Evropu.

Zahájení přednášek Spolku absolventů  
a přátel MU – sekce „Univerzita třetího věku“ 
v akade mickém roce 2010/2011.

Týdenní výměnný pobyt seniorů v Lipsku  
spojený s přednáškami, exkurzemi, výstavami, 
koncerty.

Organizace a realizace týdenního pohybové- 
ho kurzu v Telči.

Organizace a realizace Výtvarného plenéru  
zaměřeného na kresbu a fotografi i v Telči.

Uspořádání slavnostního setkání a odborné  
konference ke 20. výročí založení U3V na MU.

3. PLÁNOVANÉ A REALIZOVANÉ ČINNOSTI V ROCE 2010 12

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU I VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2010



REALIZOVANÉ 
KRÁTKODOBÉ KURZY 
V ROCE 2010

13

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU I VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2010

4



Název kurzu Počet účastníků

Kurzy zaměřené na informační 
a komunikační technologie  . . . . . 133
Zpracování digitální fotografi e
Kurz práce s PC
Fotografi e
Základy grafi ckého designu II
Digitální fotografi e
Základy práce s videem
Fotografi cký plenér
PC pro pokročilé
Jak pracovat s ISem
Internetové zdroje obrazových materiálů 
 a fotografi í
Fotografi e II
Využívání služeb knihoven MU a základy 
 vyhledávání informací

Kurzy zaměřené na cizí jazyky  . . . 173
Německý jazyk pro začátečníky
Německý jazyk pro mírně pokročilé
Německý jazyk pro pokročilé
Kurz německé konverzace
Anglický jazyk pro začátečníky
Anglický jazyk pro mírně pokročilé
Anglický jazyk pro pokročilé
Anglická konverzace

Kurzy zaměřené na zdraví 
a pohybové aktivity . . . . . . . . . . . 233
Cvičení pro zdravé kosti a klouby
Aquaaerobic
Pohybové aktivity
Zdravá výživa
Sebeobrana
Čchi-kung
Sportovní plenér

Další kurzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Historické proměny umění
Základy umělecké grafi ky
Občanské právo
Česká literatura: historie a dnešek
Úvod do ekonomie
Globální problémy lidstva
Mýty a realita EU
Dějiny umění
Drátkování – výroba drátěných 
 ozdob a šperků
Církevní řády a kongregace a jejich kláštery 
 v Českých zemích
Historické proměny umění
Soudní lékařství II
Výtvarný plenér

Exkurze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656
Exkurze do Botanické zahrady
Putování Brnem
Poutní místa
Uherský Brod – Luhačovice
Anatomický ústav
Zámek Lysice
Památková rezervace Štramberk, 
 Technické muzeum Kopřivnice
Expedice za rytířem Toulavcem
Laxenburg
Biosférická rezervace Pálava
Slovanská epopej
Jaroměřice nad Rokytnou

Mimořádné přednášky . . . . . . . . . 100
Dr. Thomas Krzenck: Martin Luther – mnich, 
 který změní Evropu

Celkem . . . . . . . . . . . . . . . 1 721
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V akademickém roce 2009/2010 oslavila U3V 
na MU své dvacáté výročí od založení. Při této 
příležitosti byla uspořádána slavnostní spo-
lečenská akce, která se konala v atriu Fakulty 
sociálních studií a účastnili se jí rektor MU 
prof. PhDr. Petr Fiala, PhD., LL.M, prorek-
tor pro sociální záležitosti a další vzdělává-
ní doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc, děkan FSS 
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. a mnozí 
další čestní hosté. Na oslavě nemohli chybět 
pochopitelně ani senioři a kolegové z ostatních 
vysokých škol v České republice, kteří organi-
zují univerzity třetího věku. Následující den, tj. 
7. dubna, se konala odborná konference, která 
měla nejen připomenout dvacetileté výročí 
Univerzity třetího věku na Masarykově univer-
zitě, ale také poskytnout prostor odborné i širší 
veřejnosti pro seznámení se s touto aktivitou 
a zviditelnit výsledky práce účastníků univerzity 
třetího věku. Konference se konala v prostorách 
Kanceláře veřejného ochránce práv na Údolní 
ulici v Brně. V úvodu konference vystoupil jak 
zástupce vedení Masarykovy univerzity prorek-
tor Jan Svatoň, tak i předseda Asociace univer-
zit třetího věku České republiky prof. Ing. Petr 
Vavřín, DrSc. Přítomen byl i zástupce Krajské-
ho úřadu Jihomoravského kraje Mgr. Martin 
Petřík. Mezi významnými aktivními účastníky 
konference byli např. prof. PhDr. Vladimír 
Smékal, CSc., prof. PhDr. Ing. Miloslav Do-
kulil, DrSc., prof. MUDr. ThLic. Květoslav 
Šipr, CSc., a jiní. U příležitosti oslav byla vydá-
na publikace a sborník příspěvků z konference 
čítající téměř 170 stran.
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V minulém roce byla zahájena spolupráce 
Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity 
s Univerzitou třetího věku – Seniorenkolleg 
Univerzity v Lipsku. Od 11. do 17. října 2010 
se konal v rámci této spolupráce první výměn-
ný pobyt v Lipsku, které je také partnerským 
městem Brna. Pro posluchače brněnské U3V 
byl lipskou stranou připraven velice bohatý 
vzdělávací a kulturní program. Hned druhý 
den přivítal celou brněnskou „delegaci“ v čele 
s prorektorem Janem Svatoněm prorektor lip-
ské univerzity prof. Wolfgang Fach. Posluchači 

Univerzity třetího věku Masarykovy univer-
zity se v tomto týdnu mohli účastnit mimo 
jiné přednášky o historii Lipska, jazykovědné 
přednášky, prohlídky nového univerzitního 
kampusu, zahájení akademického roku lipské 
Seniorenkolleg, prohlídky města, přednášky 
v Muzeu hudebních nástrojů, koncertu a mno-
ha dalších aktivit. Naši posluchači s sebou do 
Lipska také přivezli výstavu kreseb a fotogra-
fi í vzniklých v tematickém kurzu nazvaném 
Výtvarný plenér, který se konal v létě letošního 
roku v Telči. Vernisáž výstavy umístěné v pro-
storách Nové radnice v Lipsku proběhla hned 
v první den výměnného pobytu za přítomnosti 
vedení Univerzity v Lipsku, vedení Masarykovy 
univerzity, generální konzulky v Drážďanech 
doc. PhDr. Jarmily Krejčířové a vedení lipské 
radnice. Výstava trvala do 20. 11. 2010. V rám-
ci této spolupráce je plánováno v rámci celoži-
votního vzdělávání také vytvoření společného 
programu Masarykovy univerzity a Univerzity 
v Lipsku. Detailní program výměnného pobytu 
je uveden dále.
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Program výměnného pobytu

Pondělí 11. 10. 2010
Příjezd brněnských hostů do Lipska 

17.00 zahájení výstavy na Nové radnici  
(s hudebním doprovodem)

18.30 setkání v Mořicově baště při společné  
večeři; přivítání hostů, informace k průběhu 
celého týdne

Úterý 12. 10. 2010
9.30 ofi ciální přijetí hostů na Univerzitě  

Lipsko ve starém sále senátu
10.45–12.15 přednáška o historii Univerzity  

Lipsko (Prof. Dr. Dr. Detlef Döring, Historický 
seminář) v seminární učebně 02–05 (STK)

oběd  
13.30–15.00 prohlídka nového univerzitního  

kampusu v němčině (paní Kristin Klemannová)
16.00 zahájení nového akademického  

roku lipské univerzity třetího věku a senior-
ského kolegia v budově lipské fi lharmonie 
(Gewandhaus) 

Středa 13. 10. 2010
8.30–10.00 volitelná nabídka: přednáška  

Dr. phil. habil. Ursula Müller: „Čeština – ja-
zyk mateřský, němčina – jazyk cizí, je možné 
výslovnostní obtíže zvládnout s pomocí nové-
ho výukového materiálu?“ v seminární učebně 
02–05 (STK)

10.30–12.00 přednáška v Muzeu hudebních  
nástrojů a prohlídka v češtině a němčině 
(PhDr. Markéta Koptová, Ph.D., Katedra 
hudební vědy)
(http://mfm.uni-leipzig.de/_cz/index.php)

oběd 
14.00–16.00 prohlídka města v češtině  

a němčině (paní Katarína Savčuk-Augustinová)

Čtvrtek 14. 10. 2010
9.00–12.00 „Po stopách not“: Lipská hudeb- 

ní tradice vlastníma ušima a na vlastní kůži. 
(pod vedením paní Folke von Köding, tlumoče-
no do češtiny)

oběd  
14.00–15.00 přivítání hostů v na radnici  

panem Thomasem Krakowem v historické 
plenární místnosti 

Pátek 15. 10. 2010
09.00 prohlídka univerzitní knihovny v češ- 

tině (paní Katarína Savčuk-Augustinová)
volný čas a oběd 
14.00 návštěva Bachova muzea (individuální  

prohlídka)
volný čas 
18.00–19.00 moteta v kostele sv. Tomáše 

Sobota 16. 10. 2010
10.00–11.30 přednáška „Lipsko – město  

hudby“ (Prof. Dr. Helmut Loos, katedra hudeb-
ní vědy) v seminární učebně 02–05 (STK)

oběd 
14.00 projížďka na lodi po lipských kanálech 
19.00 ofi ciální zakončení v seminární učeb- 

ně 02–05 (STK)

Neděle 17. 10. 2010
Odjezd do Brna
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Publikace k 20. výročí založení a DVD 
ze slavnostního večera a konference
U příležitosti 20. výročí založení U3V na MU 
byla vydána reprezentativní brožura obsahující 
informace o historii a současnosti U3V a všech 
důležitých aktivitách, které byly za dobu jejího 
trvání realizovány. Do publikace přispěl svým 
zajímavým textem i prof. Ing. Petr Vavřín, 
DrSc., předseda Asociace univerzit třetího věku 
České republiky. Publikace obsahuje řadu foto-
grafi í jak ze současnosti, tak ze začátků působe-
ní U3V na MU. Součástí publikace je i DVD 
s  fotografi emi a videozáznamy z přednášek, 
tematických kurzů, výstav, odborných exkurzí, 
slavnostních zahájení i ukončení (promocí) od 
roku 1992 až po současnost. 

Slavnostní večer i odborná konference 
proběhly za přítomnosti kamer a fotografů. 
Z natočeného materiálu bylo vytvořeno struč-
né a reprezentativní DVD, které bylo všem 
zúčastněným zasláno s poděkováním za účast 
či prezentaci.

Sborník z konference
Součástí oslav 20. výročí založení U3V byla 
odborná konference s názvem Historie, součas-
nost a perspektivy dalšího rozvoje. Příspěvky, 
které zazněly na této konferenci, byly vydány 
ve sborníku. Konference se zúčastnil prorek-
tor MU Jan Svatoň, předseda Asociace U3V 
prof. Vavřín a vedoucí odboru sociální péče 
Krajského úřadu JMK Mgr. Petřík, mnoho ko-
legů z vysokých škol, kteří organizují U3V na 
svých pracovištích, i brněnští posluchači. 

Pamětní listy pro absolventy 
kurzů U3V
Absolventi Univerzity třetího věku obdrží na 
slavnostním ukončení tzv. pamětní list, na 
kterém jsou fotografi e z nejzajímavějších mo-
mentů jejich vzdělávání, společná fotografi e 
a abecedně řazený seznam. 
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Skripta Historické proměny umění
V roce 2010 byl vydán učební text mezi seniory 
velmi oblíbeného tematického kurzu Historic-
ké proměny umění, jehož autorem je PhDr. Ka-
mil Štěpánek, CSc., z Pedagogické fakulty. 

Skripta Fotografi e
Dlouho očekávaná skripta pro kurzy fotografi e 
obsahují ukázky desíti osvědčených cvičení 
ve fotografi ckém ateliéru, která mají za cíl 
pochopit základy práce se světlem v ateliéru, 
kompozici, ateliérovou fotografi i. Obsah skript 
vychází ze zkušeností autora Mgr. Jiřího Víška 
při výuce předmětů Fotografi e I, II, III v Atelié-
ru grafi ckého designu a multimédií Katedry po-
čítačové grafi ky a designu Fakulty informatiky. 
Skriptum je užitečnou pomůckou pro seniory, 
kteří navštěvují kurzy zaměřené na práci s digi-
tálním fotoaparátem, výtvarný plenér apod.  

Kapitoly z dějin umění II – audiokniha
Již podruhé jsme ve spolupráci s Českým roz-
hlasem Brno zpracovali audionahrávku textů 
skript Dějiny umění prof. PhDr. Jiřího Krou-
py, CSc, a kolektivu jeho kolegů z Filozofi cké 
fakulty a ztvárnili je do podoby audioknihy 
pro ty posluchače, kteří mají vzhledem k věku 
problémy se zrakem či mobilitou. Audiokniha 
je pochopitelně určena i všem ostatním po-
sluchačům. Text do mluvené podoby převedli 
známí brněnští herci Aranka Lapešová a Zde-
něk Junák. Režie se ujal Zdeněk Kozák.  

Informační leták k získání čipové karty
Senioři využívají často služeb počítačových stu-
doven a knihoven Masarykovy univerzity. Pro 
vstup do těchto prostor potřebují tzv. čipovou 
kartu. Nový informační leták jim radí, jak mají 
postupovat při jejím zřízení. 

Propagační materiály pro výměnný 
pobyt v Lipsku
Výměnný pobyt v Lipsku byl pro nás význam-
nou příležitostí prezentovat se v zahraničí. 
Z tohoto popudu byla zpracována a vydána 
publikace shrnující aktivity Univerzity třetí-
ho věku v německém jazyce. Dále byla U3V 
prezentována formou německé verze roll-up 
banneru, letáků a plakátů. 

MASARYK-UNIVERSITÄT

DIE SENIOREN-
UNIVERSITÄT

KAPITOLY 
Z DĚJIN UMĚNÍ II

MASARYKOVA UNIVERZITA
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

ČIPOVÁ KARTA PRO 
POSLUCHAČE UNIVERZITY 
TŘETÍHO VĚKU

MASARYKOVA UNIVERZITA

www.u3v.muni.czwww.u3v.muni.cz
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Nová podoba webových stránek
Internetové stránky Univerzity třetího věku do-
staly v roce 2010 nový kabát. Jsou totiž v pod-
statě nejdůležitějším informačním pramenem 
o aktivitách a aktuálním dění v oblasti U3V na 
Masarykově univerzitě. Tato forma prezentace 
je určena nejen současným posluchačům, ale 
zejména široké veřejnosti a zájemcům o studi-
um. Ti zde naleznou informace o jednotlivých 
programech U3V, návody jak postupovat 
při přihlašování, formuláře k vytištění apod. 
Důležitou sekcí jsou také aktuality, ve kterých 
informujeme o připravovaných či právě probí-
hajících aktivitách. Nezbytnou součástí interne-
tových stránek je bohatá fotogalerie dokumen-
tující naši činnost. 

Univerzita třetího věku MU 
na Facebooku
Sledujeme nejnovější trendy nejen ve vzdělá-
vání, ale také v komunikaci, která je se vzdě-
láváním, a to všech generací, neodmyslitelně 
spojena. Jelikož jsou účastníci U3V stále počí-
tačově zdatnější, nejsou výjimkou jejich žádosti 
o přátelství na osobních stránkách jednotli-
vých organizátorů U3V. Proto jdeme s dobou 
a založili jsme profi l Univerzity třetího věku 
Masarykovy univerzity na v současnosti velmi 
rozšířené sociální síti Facebook. 

Skripta Historické proměny umění
Učební text pro účastníky krátkodobého tematic-
kého kurzu U3V je souborem sedmi přednášek 
volně navazujících na oblíbený cyklus přednášek 
s názvem Světová architektura od pravěku po 
dnešek v šesti zastaveních. Kromě důkladného 
zopakování vývoje architektury a jejího zařazení 
do společensko-politického kontextu si klade za 
cíl jeho prohloubení zejména v oblasti výtvar-
ného a užitného umění rovnocennou optikou 
domácích a světových příkladů. Text je vhodně 
doplněn obrazovým materiálem, což umocňuje 
jeho didaktickou hodnotu. 

Historické proměny 
umění 
Architektura, malířství, sochařství 
v kontextu národních a světových dějin 
i každodennosti

Kamil Štěpánek

MASARYKOVA UNIVERZITA
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
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Ve spolupráci s renomovanou společností AU-
GUR Consulting s.r.o. proběhl v podzimních 
měsících sociologický výzkum s názvem Identi-
fi kace přístupu seniorů ke vzdělávání. Výzkum 
byl realizován mezi seniory žijícími v dosahu 
IDS JMK a proběhl na vzorku 500 responden-
tů. Byl zaměřen na obecný přístup seniorů ke 
vzdělávání, důvody nezájmu o další vzdělávání, 
zkušenosti s dalším vzděláváním u seniorů. 
Mezi další témata výzkumu patřily například ba-
riéry pro další vzdělávání nebo motivy dalšího 
vzdělávání. V hledáčku výzkumníků byly i otáz-
ky optimálního rozsahu a načasování vzdělá-
vání, připravenost seniorů podílet se fi nančně 
na vzdělávacích aktivitách a v neposlední řadě 
i optimální zdroje přenosu informací o možnos-
tech dalšího vzdělávání z pohledu seniorů. Celá 
závěrečná zpráva obsahující podrobné výsledky 
provedeného výzkumu je k dispozici na studij-
ním odboru RMU. 

 Více než  3/5 respondentů považují vzdělávání 
za důležité
 Výrazně pozitivnější vztah mají 1. ženy,  
2. lidé s vyšším vzděláním, 3. osoby do 64 let
 Více než  1/5 se v průběhu důchodu již 
vzdělávala
 ¼ uvedla, že uvažuje o dalším vzdělávání  
v důchodovém věku
 Touha vzdělávat se je úměrná stupni počíta- 
čové gramotnosti 
 Hlavní bariérou ve vzdělávání jsou vzdále- 
nost a fi nanční možnosti 

 Největší zájem je o počítačové a jazykové  
kurzy
 Informace o nabídce kurzů čerpají nejčastěji  
z internetu
 Velký význam při výběru vzdělávání má  
image instituce a reference známých 
 Za hodinu výuky jsou ochotni platit  
max. 50 Kč, max. 500 Kč za měsíční kurz 
a 1 000 Kč za semestr
 Ve svém volném času jsou respondenti  
ochotni se věnovat vzdělávání max. 6 hodin 
týdně 
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Ukázka z výsledků průzkumu Identifi kace přístupu seniorů ke vzdělávání
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Program základního kurzu Univerzity třetího věku 
v akademickém roce 2010/2011 – 1. ročník

Historie a rozvoj Masarykovy univerzity
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor MU

Jak studovat v dospělém věku. 
doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (Pedagogická fakulta MU)

Mezigenerační učení: prarodiče, rodiče a děti 
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (Filozofi cká fakulta MU)

Psychologie životní cesty. Duševní zdraví.
prof. PhDr. Vladimír Smékal, 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)

Gerontologie – jak se s věkem měníme
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (Lékařská fakulta MU)

Člověk a umění
Shakespeare a divadlo
Mgr. Pavel Drábek, Ph.D. (Filozofi cká fakulta MU)

My a oni
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (Filozofi cká fakulta MU)

Parthenon a jeho sochařská výzdoba
PhDr. Marie Pardyová, CSc. (Filozofi cká fakulta MU)

Člověk a společnost
Křesťanství a islám
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (Filozofi cká fakulta MU)

Psychologická diagnostika: fi kce a fakta.
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (Filozofi cká fakulta MU)

Jsou důchodci chudí nebo bohatí? Jakou mají perspektivu?
Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
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Program základního kurzu Univerzity třetího věku 
v akademickém roce 2010/2011 – 2. ročník

Člověk a umění
Národní kulturní památky v ČR
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)

Národní kulturní památky v ČR
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)

Úvod do dějin a kultury Španělska I.
Mgr. Athena Alchazidu, Ph. D. (Filozofi cká fakulta MU)

Člověk a společnost 
Ochrana lidských práv v českém právním řádu 
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (Právnická fakulta 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 )

Ruská politika od Gorbačova po Medveděva (1985–2010)
doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)

Člověk a zdraví
Ekonomické aspekty fungování zdravotnictví a jeho reforem
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)

Pohyb a duševní zdraví
doc. 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
K čemu se používá mikroskop na Fakultě informatiky
RNDr. Vladimír Ulman (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)

Hory Jižní Ameriky očima chemika
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. (Pedagogická fakulta MU)

Litva mezi Římem, Cařihradem a Moskvou ve 14. a 15. století
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (Filozofi cká fakulta MU)
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Program nástavbového kurzu Univerzity třetího věku 
v akademickém roce 2010/2011 – 1. ročník

Člověk a zdraví 
Co všechno dnes víme o buňce
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. (Lékařská fakulta MU)

Přírodní pesticidy
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (Lékařská fakulta MU)

Lékařství a právo 
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (Lékařská fakulta MU)

Cvičení pro zlepšení fyzického a psychického stavu seniorů
Mgr. Roman Grmela, Ph.D. (Fakulta sportovních studií MU)

Člověk a příroda
Hydrometeorologické prognózy 
RNDr. Miroslav Kolář, CSc.. (Přírodovědecká fakulta MU)

Co s CO² 
RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)

Arktida a Antarktida – podobnosti a protiklady
prof. RNDr. Pavel Prošek (Přírodovědecká fakulta MU)

Člověk a společnost
Zdanění nemovitostí
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (Právnická fakulta MU)

Cestovní ruch v teorii a praxi
Ing. Bc. Andrea Holešínská (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 MU)

Česká národní povaha
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)

Život na středověkém hradě z antropologicko-archeologické 
perspektivy
prof. PhDr. Josef Unger, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)

Člověk a umění
Úvod do dějin a kultury Španělska II
Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D. (Filozofi cká fakulta MU)

Nedotýkejte se exponátů! Aneb zprostředkování 
současného výtvarného umění
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)

Smích středověkého francouzského divadla 
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
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Program nástavbového kurzu Univerzity třetího věku 
v akademickém roce 2010/2011 – 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)

Problémy chemického znečištění životního prostředí
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)

Sokotra – ostrov v Indickém oceánu
Mgr. Pavel Klvač (Fakulta sociálních studií MU)

Člověk a zdraví
Optimalizace pohybového režimu ve stáří za účelem 
zlepšení kvality života
doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc. (Fakulta sportovních studií MU)

Obezita a dna ve stáří
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (Lékařská fakulta MU)

Moderní trendy v operaci šedého zákalu
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. (Lékařská fakulta MU)

Člověk a společnost
Politické strany a jejich systém v ČR
Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)

Správní řízení v ČR
JUDr. Radek Ondruš 

Internet budoucnosti
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (Fakulta informatiky MU)

„Benešovy dekrety“ – otevřená kauza
JUDr. et Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta MU)

Člověk a umění
Řecká tragédie jako nástroj poznání
prof. PhDr. Eva Stehlíková (Filozofi cká fakulta MU)

Ochrana architektonického a urbanistického dědictví v ČR
Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU)

Japonské divadlo 
Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D., (Filozofi cká fakulta MU)

Profesionální divadlo v Brně v letech 1668–1733
doc. PhDr. Margita Havlíčková (Filozofi cká falukta MU)
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Program Spolku absolventů a přátel MU, 
sekce Univerzita třetího věku – akademický rok 2010/2011

Směr humanitní
Alternativní divadla tehdy a dnes
MgA. David Drozd, Ph.D. (Filozofi cká fakulta MU)

Antické umění a jeho původní polychromie 
PhDr. Marie Pardyová, CSc. (Filozofi cká fakulta MU)

Pohledy na barokní umění
prof. PhDr. Michaela Hashemi, Ph.D. (Filozofi cká fakulta MU)

Světové kulturní dědictví UNESCO
Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU)

Chat noir
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)

Architektonické krásy moravských hradů a zámků
doc. PhDr. Vladimír Spousta, CSc. (Pedagogická fakulta MU)

Směr zdravovědný
Rekreologie
Mgr. Sylva Hřebíčková (Fakulta sportovních studií MU)

Prostředky předcházení nespecifi ckým bolestem krční a bederní páteře 
ve středním a starším věku (ergonomie, škola zad, pohybová hygiena)
Mgr. Lenka Beránková, Ph.D. (Fakulta sportovních studií MU)

Deprese pozdního věku
prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (Lékařská fakulta MU)

Aktuality v chirurgické diagnostice a terapii 
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (Lékařská fakulta MU)

Problematika kvality zdravotní péče
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)

Programing; mnohé nemoci dospělého věku začínají před narozením 
prof. MUDr. Drahomíra Hrubá, CSc. (Lékařská fakulta MU)

Směr přírodovědný
Proměny klimatu v posledním tisíciletí, vliv člověka na změny klimatu
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)

Třetí svět a politika rozvoje
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)

Současná Kuba – otázky a odpovědi 
prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (Pedagogická fakulta MU)
Podkarpatská Rus
Mgr. Pavel Klvač, (Fakulta sociálních studií MU)

Alternativní možnosti motivace ve výuce chemie
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. (Pedagogická fakulta MU)

Mikroby a my
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
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Směr společenskovědný 
Hospodářská krize – současná hospodářská a fi nanční krize v ČR 
Ing. Oldřich Králík, CSc. (Pedagogická fakulta MU)

Vytváření mezigeneračních vztahů, ageismus 
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)

Dějiny českého ženského hnutí
Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (Filozofi cká fakulta MU)

Peníze a platební styk
JUDr. Dana Šrámková, Ph.D. (Právnická fakulta MU)

Současná krajní pravice v ČR
PhDr. Josef Smolík, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)

Zákruty vědy 20. a počínajícího 21. století
prof. PhDr. Ing. Miloš Dokulil, DrSc. (Fakulta informatiky MU)
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Kurz Od pravěku do novověku z pohledu archeologie, 
program 2. ročníku 
(koná se v Telči, výuku zajišťuje Filozofi cká fakulta MU)

Nástup rané doby dějinné (protohistorie)
Mgr. Martina Goláňová

Dějiny doby laténské v Čechách a na Moravě
Mgr. Martina Goláňová

Náboženství starých Keltů 
Mgr. Dagmar Vachůtová

Klasická archeologie a její význam pro studium dějin doby laténské 
a římské ve střední Evropě
PhDr. Marie Pardyová, CSc.

Etnogeneze Germánů 
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.

Archeologické výzkumy římských stanic ve středodunajské 
nadlimitní zóně 
Mgr. Balász Komoróczy

Archeologie doby římské na území ČR a SR 
Mgr. Dagmar Vachůtová

Náboženství starých Germánů 
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.

Nastupující krize římského impéria po válkách markomanských 
prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.

Dějiny doby stěhování národů ve střední Evropě 
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.

Nástup historických Slovanů na scénu evropských dějin 
doc. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Nejstarší dějiny českých, moravských a slovenských Slovanů 
doc. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Dějiny střední doby hradištní 
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.

„Pohanské“ náboženství starých Slovanů 
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.
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Program kurzu Živá teologie – Spirituální dimenze člověka 
Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity, 2010/2011 – 1. ročník

Vzdělávání ve vyšším věku 
prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc.
(Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Cesty k poznání Boha ze stvoření
Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D.
(CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
Duchovní život – co je to
Vojtěch Kodet, ThD., OCarm., generální delegát Řádu karmelitánů v ČR
Jak zakusit Boží lásku a odpuštění ve svém životě
ThLic. Stanislav Pacner (CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
Druhý vatikánský koncil a jeho vliv na vývoj křesťanství
doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (Filozofi cká fakulta MU)
Pravda, dobro a krása v dílech sv. Augustina
Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (Filozofi cká fakulta MU)
Křesťanský význam Vánoc
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
Svatost v dnešní době
ThLic. Václav Slouk, kanovník brněnské kapituly
Co pro mě znamená a může znamenat modlitba
ThLic. Pavel Havlát, OM (Biskupství brněnské)
Literatura a náboženství – básník Jaroslav Durych
doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.
(Filozofi cká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Tajemství Nejsvětější Trojice
ThDr. Stanislav Drobný (Biskupství brněnské)
Křesťanský životní styl
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
Svátost smíření
P. Mgr. Leslaw Mazurowski, OFMConv. (Provincie Řádu minoritů)
Co máme vědět o bioetice
Prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc.
(Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Starý člověk v rodině
Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze
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Program kurzu Živá teologie – Spirituální dimenze člověka 
Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity, 2010/2011 – 2. ročník

Nebojte se stáří
prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc. 
(Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Židé – starší bratři křesťanů
Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D.
(CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)

Existuje spravedlivá válka? 
Mgr. Milan Mičo, ThD. (CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)

Člověk jako jednota těla a duše
ThDr. Stanislav Drobný (Biskupství brněnské)

Vánoce ve středověké literární kultuře
prof. PhDr. Jana Nechutová (Filozofi cká fakulta MU)

Smysl života ve světle učení Viktora Frankla
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)

Podíl laiků na pastoraci
Mgr. Petr Nešpor (Biskupství brněnské)

Výchova v rodině a vliv médií
ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D.
(Univerzita J. A. Komenského a Rada České televize)

Poutní tradice a poutní místa
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)

Češi a Slováci včera a dnes
doc. PhDr. František Čapka, CSc. (Pedagogická fakulta MU)

Z čeho vychází morální teologie
ThLic. David Ambrož (Biskupství brněnské)

Evropa a náboženství
doc. PhDr. Stanislav Balík, PhD. (Fakulta sociálních studií MU)

Moderní biotechnologie a etika
prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc.
(Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Eucharistie v pohledu sv. Tomáše Akvinského
PhDr. Štěpán Martin Filip, Th.D.
(CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)

Světla a stíny středověku 
PhDr. Radomír Malý (Teologická fakulta Jihočeské univerzity)

9. PROGRAMY KURZŮ 36

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU I VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2010



Program kurzu Živá teologie – Spirituální dimenze člověka 
Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity, 2010/2011 – 3. ročník

Stáří jako dar
prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc. 
(Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Společnost v době baroka 
PhDr. Radomír Malý (Teologická fakulta Jihočeské univerzity)

Sociální nauka církve
PhDr. František Schildberger (Filozofi cká fakulta MU) 

Světci se vztahem k městu Brnu
MUDr. Helena Šiprová (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně) 

Rodina a slavení neděle
SLLic. Ing. Pavel Kopeček (CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)

Význam křesťanské naděje
ThLic. MUDr. Bogdan Sikora, OFMConv. (Biskupství brněnské)

Kněží – mučedníci komunismu
Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze

Holocaust a naše generace
prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc. (Filozofi cká fakulta MU)

Nové poznatky biomedicíny ve světle křesťanské etiky
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. (Lékařská fakulta MU v Brně)

Bible o stvoření světa
ThLic. Stanislav Pacner (CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)

Mnišství a počátky řádů
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)

Církev a média
Ing. Jiří Florian (Česká televize)
Proč sledovat TV Noe
P. PaedDr. ThLic. Marcel Puvák (biskupství ostravsko-opavské)

Zdraví a nemoc ve stáří
prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc. 
(Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Asijská náboženství a jejich poselství
Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D.
(CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
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Program kurzu Živá teologie – Spirituální dimenze člověka 
Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity, 2010/2011 – 4. ročník

Důstojnost člověka a lékařská etika
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc. (emeritní profesorka Lékařské fakulty MU)
Existuje „zbožná lež“?
prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc. 
(Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Staré a nové umění v kostele sv. Jiljí v Brně-Komárově
Vladimír Matoušek, akademický sochař (exkurze)
Modlitba v životě křesťana
ThLic. Václav Slouk (Biskupství brněnské) 
Shakespeare a náboženství
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (Filozofi cká fakulta MU)
Hormony, stárnutí a zdraví
MUDr. Helena Šiprová (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně) 
Jak se chránit před bolestí
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (Masarykův onkologický ústav)
Duševní hygiena a spiritualita
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
„Boží blud“ biologa Dawkinse
Prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. (Lékařská fakulta MU)
Latina v dějinách (katolické) církve
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. (CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
Postava sv. Václava v českých dějinách
PhDr. Radomír Malý (Teologická fakulta Jihočeské univerzity)
Dar eucharistie
Mgr. Ing. Jiří Rous (Biskupství brněnské)
Bible a odpuštění
ThLic. Stanislav Pacner (CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)
Podpora paměti – dlouhodobý úkol seniora
prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc. 
(Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Řády a kongregace novověku
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
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Asociace Univerzit Třetího Věku (AU3V) je občanské sdružení 
institucí, které nabízejí a provozují vzdělávací aktivity na úrovni 
vysokoškolského vzdělávání, určené občanům České republiky 
v důchodovém věku. Byla založena v r. 1993 z iniciativy několika 
dobrovolníků, kteří se na svých mateřských univerzitách vzdělá-
váním seniorů zabývali a současně sledovali tuto problematiku 
v evropském i světovém měřítku. 

I Masarykova univerzita je jejím dlouholetým členem a díky 
fi nanční podpoře, kterou každoročně asociace zajišťuje prostřed-
nictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, můžeme 
realizovat velkou část seniorských vzdělávacích aktivit. 

Rada seniorů České republiky, o. s., je občanským sdružením 
seniorských organizací, institucí, klubů seniorů a případně fy-
zických osob s veřejně prospěšnou činností. Plní vyjednávací, 
konzultační, dohadovací, informační, iniciativní, kontrolní, 
mezigeneračně sjednocující a poradní funkce ve vztahu k vládě, 
k resortům, k parlamentu a k dalším ústavním činitelům. Díky 
spolupráci Rady seniorů Jihomoravského kraje, Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje a Asociace univerzit třetího věku České 
republiky jsme obdrželi fi nanční podporu a realizovali jsme dva 
tematicky zaměřené kurzy nazvané Historické proměny umění 
a Cvičení pro zdravé kosti a klouby.

V průběhu roku 2010 jsme navázali spolupráci s Moravskou 
zemskou knihovnou. 1. listopadu byla v prostorách MZK reali-
zována mimořádná přednáška historika Dr. Krzencka a zástupci 
MZK přislíbili vyjít vstříc při poskytování prostor v rámci dalších 
akcí. Současně byla dohodnuta spolupráce v oblasti poskytování 
informací seniorům o možnostech výpůjčky knih, vzájemné pro-
pagace, realizace exkurzí a školení v knihovnických disciplínách. 

O spolupráci s Univerzitou v Lipsku již bylo mnoho napsáno na 
předchozích stranách. Spolu s našimi zahraničními partnery věří-
me, že naše spolupráce se bude i nadále rozšiřovat a prohlubovat. 
Na červenec roku 2011 je již naplánován program výměnného 
pobytu lipských seniorů v Brně a jejich aktivní účast na Výtvar-
ném plenéru v Telči. 

Před nedávnem nás oslovila Televize Noe, abychom se podíle-
li na jejich novém projektu nazvaném Noční univerzita. Tuto 
nabídku jsme pochopitelně neodmítli. Našim společným úkolem 
bude v roce 2011 připravit a natočit několik vybraných předná-
šek, které pak budou na této televizní stanici vysílány. Současně 
budeme moci prezentovat aktivity Univerzity třetího věku na 
Masarykově univerzitě v samostatném pořadu. 
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 Vernisáž kreseb a fotografií z Výtvarného plenéru, Bezejménná galerie, Fakulta informatiky, 
4. února 2010

 Slavnostní setkání a konference u příležitosti 20. výročí založení Univerzity třetího věku na 
Masarykově univerzitě, atrium Fakulty sociálních studií, 6. 4. 2010

 Exkurze do přírodní rezervace Toulovcovy maštale pod vedením RNDr. Vladimíra 
Herbera, CSc., 13. 4. 2010
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Odborná exkurze po Biosférickém areálu Pálava, návštěva muzea v Mikulově, 22. 4. 2010

 Návštěva chráněné památkové rezervace Štramberk a Technického muzea Kopřivnici 
s odborným výkladem, 13. 5. 2010

 Intenzivní pětidenní pohybový kurz v Telči, 21. 6.–25. 6. 2010
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 Slavnostní ukončení kurzu Spirituální dimenze člověka za přítomnosti hodnostářů Masarykovy 
univezity a prof. Květoslava Šipra a Mons. Vojtěcha Cirkleho, 15. 6. 2010

 Slavnostní ukončení Univerzity třetího věku za přítomnosti prorektorky prof. RNDr. Ivany 
Černé, DrSc., aula Právnické fakulty MU, 1. 6. 2010

Výtvarný plenér v Telči, 15.–22. července 2010
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 Přijetí u prorektora Univerzity v Lipsku prof. Wolfganga Facha v rámci výměnného pobytu, 
Lipsko, 12. 10. 2010

 Versnisáž výstavy kreseb a fotografií, Nová radnice, Lipsko, 11. 10. 2010

 Mimořádná přednáška německého historika Dr. Thomase Krzencka o Martinu Lutherovi, 
Moravská zemská knihovna, 1. listopadu 2010
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