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Úvod
Rok 2011 byl na Univerzitě třetího věku, stejně jako ty 
předchozí, nabitý událostmi. O těch nejdůležitějších se 
dočtete na následujících stránkách výroční zprávy za právě 
uplynulý rok. Zjistíte, že neustále rozšiřujeme nabídku našich 
vzdělávacích aktivit. Zajišťujeme program pro zhruba 1900 
seniorů nejen z města Brna, ale i z jeho okolí. Za akademický 
rok realizujeme cca 160 přednášek, zhruba 40 tematicky 
zaměřených kurzů, desítku exkurzí a v roce 2011 jsme 
zvládli i 10 mimořádných přednášek, některé natáčela 
televizní stanice Noe. 

V posledních dvou letech se velmi rozšířil okruh našich 
spolupracovníků a spolupracujících organizací. Jmenujme 
na tomto místě zejména Moravské zemské muzeum 
nebo Moravskou zemskou knihovnu. Často se k našim 
aktivitám připojují i jednotlivá pracoviště fakult, abychom 
ve spolupráci s nimi realizovali tematický kurz, podíleli 
se na přípravě vzdělávací akce, pozvali i seniory na jimi 
pořádané přednášky, připravili ve spolupráci učební texty 
apod. Zajímavou zkušeností pro náš tým byla spolupráce se 
studenty Fakulty informatiky na vývoji operačního systému 
pro seniory s názvem Celebrio. Třešinkou na dortu je naše 
spolupráce s Univerzitou Lipsko, která trvá již třetí rok 
a letos byl v rámci ní organizován týdenní výměnný pobyt, 
během něhož navštívilo 15 lipských seniorů Brno a Telč. 

Stále se snažíme, aby program kurzů, přednášek, exkurzí 
a dalších akcí nebyl jednotvárný, monotematický a hlavně, 
aby byl atraktivní. Proto mezi našimi přednášejícími mohou 
senioři najít ty největší kapacity ze všech oborů, které 
Masarykova univerzita nabízí. Mimo to se mohou na mimo-
řádných přednáškách setkat s takovými osobnostmi, jako jsou 
starobrněnský opat Evžen Lukáš Martinec, významná česká 
socioložka Jiřina Šiklová, historik Radomír Malý, spisovatel 
a překladatel Antonín Přidal, známý astrofyzik Jiří Grygar, 
bývalý velvyslanec a diplomat Jiří Gruša a řada dalších…

Jsme si vědomi důležitosti zpětné vazby, proto naši činnost 
průběžně monitorujeme prostřednictvím dotazníkových 
šetření, díky nimž zjišťujeme názory posluchačů na obsaho-
vou i organizační stránku poskytovaných služeb.

Pro posluchače Univerzity třetího věku vydáváme učební 
texty, které vycházejí buď k tematickým kurzům nebo 
z mimořádných přednášek – letos jsme vydali učební text 
pro kurz Digitální fotografi e, Střední Evropa jako kulturní 
průsečík a Slované: tradice – perspektivy – úskalí či publi-
kaci z přednášky Jiřího Gruši u příležitosti vydání jeho knihy 
Beneš jako Rakušan. 

Své aktivity neskrýváme ani navenek a dáváme o nich světu 
vědět – naše webové stránky jsou prakticky denně aktua-
lizovány a jejich anglickou mutaci mohou číst i zahraniční 
zájemci. Zveřejňujeme články v časopisech, na odborných 
konferencích, vystavujeme výtvarné práce seniorů nejen 
v Brně, ale i v zahraničí. V roce 2011 jsme měli možnost do-
konce několikrát vystoupit v televizních pořadech věnovaných 
seniorskému vzdělávání. Vyvrcholením letošní publikační 
činnosti je dosud nikým nevydaná publikace mapující rozvoj 
univerzit třetího věku v celé České republice od jejich vzniku 
až po dnešek. Zajímavým počinem je bezpochyby výstava 
kreseb a fotografi í, které vytvořili naši senioři na Výtvarném 
plenéru instalovaná v kampusu Univerzity Lipsko. 

Zajímají-li Vás podrobnější informace o výše zmíněném, 
zalistujte v naší výroční zprávě.

Přejme si, aby i následující rok 2012 byl stejně tak pestrý 
a bohatý a naše Univerzita třetího věku vzkvétala jako dosud.

tým pracovníků Univerzity třetího věku MU
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1
KLÍČOVÉ UDÁLOSTI
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Exkurze v Moravské zemské knihovně 

V roce 2011 byla zahájena spolupráce s Moravskou 
zemskou knihovnou. Její pracovníci připravili pro 
posluchače U3V několik exkurzí. O dalších podrobnos-
tech této spolupráce s největší brněnskou knihovnou se 
dočtete v kapitole 4.

Budovy a umění na Masarykově univerzitě

Dne 3. 3. 2011 se posluchači Univerzity třetího věku 
zúčastnili exkurze do nového areálu unverzitního 
kampusu Bohunice. Tato prohlídka byla poslední z cyklu 
exkurzí „Budovy a umění na Masarykově univerzitě“, v je-
hož rámci posluchači navštívili také Fakultu sociálních 
studií (10. 2.), Filozofi ckou fakultu (17. 2.) a Právnickou 
fakultu (24. 2.). Tento cyklus připravil pro posluchače 
Univerzity třetího věku prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., 
z Filozofi cké fakulty Masarykovy univerzity.

Vernisáž výstavy kreseb a fotografi í posluchačů Univerzity třetího věku MU v kavárně Pod hodinami 

Ve středu 30. 3. 2011 v 18.00 h se v kavárně Pod hodinami v centru Brna uskutečnila vernisáž výstavy výtvarných prací 
účastníků Univerzity třetího věku MU. Vystavované práce vznikly v rámci pravidelných letních Výtvarných plenérů, 
které pro své posluchače pořádá Univerzita třetího věku již pátým rokem. Slavnostní vernisáž uvedl majitel kavárny 
Pod hodinami, knihkupec a vydavatel Šimon Ryšavý, dále se akce zúčastnil prorektor pro sociální záležitosti a další 
vzdělávání doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., lektoři Výtvarného plenéru doc. Mgr. Vítězslav Švalbach, Mgr. Jiří Víšek, MgA. Igor Šefr, 
zástupci organizátorů Univerzity třetího věku a autoři vystavených prací z řad posluchačů. Výstava probíhala v kavárně 
Pod hodinami do konce dubna 2011.
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Přednáška Dr. Jiřího Gruši 

Dne 18. 4. 2011 se v Moravské zemské knihovně 
uskutečnila přednáška Dr. Jiřího Gruši u příležitosti 
vydání jeho nové knihy Beneš jako Rakušan. Přednáška 
nesla podtitul Kouzla kapitulace. Další informace 
naleznete v kapitole 4.

Přednáška opata Evžena Lukáše Martince 

Dne 4. 5. 2011 se uskutečnila přednáška předsedy 
Správní rady MU, augustiniánského opata ThDr. Ing. Lu-
káše Evžena Martince, OSA, na téma „Uzdravování 
rodových kořenů skrze eucharistii“ (viz kapitola 4). 

Přednáška Ing. Roberta Jahody, Ph.D. 

Ve čtvrtek 2. 6. 2011 se v Sále Otakara Motejla v pro-
storách Kanceláře veřejného ochránce práv uskutečnila 
přednáška „Jsou důchodci chudí či bohatí?“ Ing. Roberta 
Jahody, Ph.D., z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy 
univerzity. 

Exkurze do Botanické zahrady

V měsíci březnu a dubnu měli posluchači Univerzity 
třetího věku MU možnost ve čtyřech termínech navštívit 
Botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity. Účastníci exkurze si s průvodcem prohlédli 
tropický skleník, skleník kapradin a cykasů, palmový 
skleník a skleník s kaktusy a bromeliemi.
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Promoce 7. 6. 2011 

Univerzitu třetího věku na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2010/2011 absolvovalo 157 posluchačů. Jako 
každoročně proběhla i letos slavnostní promoce za účasti zástupce vedení MU, prorektora pro záležitosti studentů 
doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D., a akademických funkcionářů z jednotlivých fakult. Slavnostní ukončení studia a předání 
osvědčení se odehrálo 7. června 2011 v aule Masarykovy univerzity na Právnické fakultě. Většina absolventů se rozhodla 
pokračovat ve studiu v kurzech pro absolventy U3V.

Výtvarný plenér v Telči 

Již po páté pořádala Univerzita třetího věku MU pro své 
posluchače Výtvarný plenér v Telči. Účastníci výtvarné 
části plenéru se pod vedením doc. Mgr. Vítězslava 
Švalbacha a doc. PaedDr. Jiřího Elišky seznámili nejen 
se základy kresby, lineární perspektivou, kterou procvi-
čovali v telčských uličkách, ale také s kresbou stromů, 
květeny a městské krajiny. Lektoři fotografi cké části 
kurzu Mgr. Jiří Víšek a MgA. Igor Šefr pak kladli důraz 
především na vytříbenou kompozici, práci se světlem 
a docílení technicky kvalitního snímku. V průběhu 
plenéru do Telče přijeli také posluchači Univerzity 
Lipsko, kteří zde strávili tři dny a zúčastnili se tematic-
kých workshopů, které pro ně byly připraveny.

Promoce Spirituální dimenze člověka 15. 6. 2011 

Dne 15. 6. 2011 se na Právnické fakultě Masarykovy 
univerzity uskutečnilo slavnostní ukončení vzdělávání 
posluchačů Univerzity třetího věku MU. Za přítomnosti 
prorektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Jiřího 
Němce, Ph.D., promotora Mgr. Jiřího Šibora, Ph.D., 
brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho 
a koordinátora kurzu Spirituální dimenze člověka – Živá 
teologie prof. MUDr. ThLic. Květoslava Šipra, CSc., byla 
všem absolventům slavnostně předána osvědčení 
o absolvování kurzu.
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Spolupráce s Univerzitou Lipsko – výměnný studijní pobyt 

Od 13. do 19. července 2011 proběhl výměnný studijní pobyt s Univerzitou Lipsko. V Brně a v Telči byl pro posluchače 
Seniorenkolleg Univerzity Lipsko připraven atraktivní program. Mezinárodním aktivitám U3V je věnována celá 
kapitola 3, kde se dočtete více.

Vernisáž výstavy prací z Výtvarného plenéru 

V kavárně Pod hodinami v centru Brna se v pondělí 
1. srpna 2011 uskutečnila další vernisáž výstavy prací 
účastníků Univerzity třetího věku MU. Vystavované 
kresby a fotografi e vznikly v rámci tradičních Výtvarných 
plenérů, které pro své posluchače pořádá Univerzita 
třetího věku MU již pátým rokem. Slavnostní vernisáž 
uvedl opět majitel kavárny Pod hodinami, knihkupec 
a vydavatel Šimon Ryšavý, vernisáže se také zúčastnil 
prorektor MU doc. PhDr. Jiří Němec, PhD., lektoři, 
zástupci organizátorů a účastníci kurzu.

Mezinárodní výstava v Lipsku 

V rámci spolupráce se Seniorenkolleg Univerzity Lipsko 
vznikla výstava fotografi í a výtvarných prací českých 
a německých posluchačů. Výstava byla zahájena 
11. října 2011 v prostorách univerzitního kampusu 
v Lipsku (viz kapitola 3). 
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Mezinárodní letní seniorská škola 

Posluchači Univerzity třetího věku MU se zúčastnili 
mezinárodní letní seniorské školy nazvané Kultura 
a gastronomie Balleárských ostrovů, která se usku-
tečnila na ostrově Mallorca. Kromě českých seniorů 
absolvovali letní školu i posluchači ze Španělska, 
Německa, Švédska a Velké Británie.

Přednáška starobrněnského opata 
Evžena Lukáše Martince 

Dne 19. 10. 2011 se v bazilice na Mendlově náměstí 
v Brně uskutečnila přednáška předsedy Správní 
rady MU, augustiniánského opata ThDr. Ing. Lukáše 
Evžena Martince, OSA, na téma „Stříbrný oltář v bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie“. 

Slavnostní zahájení akademického roku 

V prostorách Fakulty informatiky slavnostně zahájil v pátek 7. října 2011 prorektor MU pro záležitosti studentů 
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., první ročník Základního kurzu Univerzity třetího věku MU. Úvodní přednášku nazvanou 
„Historie a rozvoj Masarykovy univerzity“ již tradičně přednesl bývalý kvestor a nyní prorektor pro ekonomickou činnost 
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA.



> Klíčové události ( 9 )

Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu 

Pro své posluchače jsme na akademický rok 2011/2012 připravili rozšiřující přednáškový cyklus Univerzity třetího věku 
MU v Moravském zemském muzeu. Program je určen i pro ty posluchače, kteří se z kapacitních důvodů již nedostali 
do Základního kurzu. 

Přednáška PhDr. Jiřiny Šiklové, CSc.

Dne 25. 10. 2011 v 17.00 se v Sále Otakara Motejla 
v Kanceláři veřejného ochránce práv uskutečnila před-
náška PhDr. Jiřiny Šiklové, CSc., na téma „Demografi cké 
změny a jejich důsledky“. Přednáška byla organizována 
ve spolupráci s ženským vzdělávacím spolkem VESNA. 

Konference Člověk, víno, společnost

24. 11. 2011 si zhruba stovka posluchačů Univerzity 
třetího věku MU vyslechla příspěvky z programu konfe-
rence Člověk, víno, společnost. Konferenci, která byla již 
počtvrté součástí projektu Univerzitní víno, uspořádala 
Fakulta sociálních studií ve spolupráci se Správou kolejí 
a menz MU, za podpory Vinařského fondu ČR.
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Na Masarykově univerzitě má Univerzita třetího věku již 
21letou tradici. Vznikla v roce 1990 roz hodnutím tehdejšího 
vedení univerzity jako jedna z forem celoživotního vzdělá-
vání. 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 2010/2011 jich bylo již 1770. 

Obsah vzdělávání

Univerzita třetího věku je souborem programů celoživotního 
vzdělávání zaměřeným na vzdělávání osob v postproduktiv-
ním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních 
zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby senior-
ského 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 jed-
notlivých kurzů U3V se podávají na speciálním formuláři 
v období květen–červen na Rektorátě Masaryko vy univerzity, 
Žerotínovo nám. 9, Brno. Senioři se mohou přihlašovat 
i elektronicky přes Obchodní centrum Masarykovy univerzity.

Účastník je povinen uhradit úplatu (zápisné), jehož výši 
pro každý akademický rok stanoví příslušný prorektor. 
Pro akademický rok 2011/2012 bylo zápisné stanoveno 
ve výši 700 Kč.
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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 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 
otevírá i diskusi 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 archeologie je 
tříletý cyklus přednášek, který je realizován ve spolupráci 
s Ústavem archeologie a muzeologie Filozofi cké fakulty 
MU 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. 

 — Kurzy pro absolventy U3V jsou volným pokračováním 
U3V na MU. Přihlásit se mohou pouze absolventi tohoto 
studia.

Podrobný program všech kurzů naleznete v kapitole 6.
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Charakteristika posluchačů prvního ročníku

Již v úvodu jsme předeslali, že monitorování přání a potřeb 
seniorů je pro nás důležité. Většinu aktivit průběžně 
hodnotíme jak vnitřními mechanismy, tak zpětnou vazbou – 
informacemi od seniorů. Zároveň každoročně zjišťujeme, 
jakými charakteristikami se naše cílová skupina vůbec 

vyznačuje. I letos jsme na začátku akademického roku 
(2011/12) provedli šetření, s jehož dílčími výsledky Vás zde 
můžeme seznámit. Výběrový soubor tvořilo 154 osob – po-
sluchačů prvního ročníku Univerzity třetího věku MU. Otázky 
ankety byly zodpovězeny až na výjimky stoprocentně.

Pohlaví respondentů/respondentek

Většinu dotázaných osob, které první ročník navštěvují, 
tvoří ženy. Pouze desetinu tvoří muži. 

Nejvyšší dosažené vzdělání

Čtvrtina posluchačů je vysokoškolsky vzdělaná, zbylé tři 
čtvrtiny jsou středoškoláci. 

Věková struktura

Nejmladšímu účastníkovi prvního ročníku je 53 
a nejstaršímu 83 let. Průměrný věk je necelých 64 let. 
Přibližnou věkovou strukturu prvního ročníku můžete 
vidět na grafu. 

Vzdálenost bydliště od Brna

Dvě třetiny účastníků prvního ročníku jsou z Brna 
a jedna třetina posluchačů na přednášky dojíždí. 
Nejmenší dojezdová vzdálenost u mimobrněnských je 
8 km (1 respondent) a největší 90 km (2 respondenti).

muž
10,4 %

žena
89,6 %

vysokoškolské
25,3 %

středoškolské 
74,7 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

27,8 %

  do 60 let      61–62 let      63–66 let      nad 67 let

20,5 % 25,9 % 25,8 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

67,5 %

  žiji v Brně      do 25 km od Brna      26–90 km od Brna

15,9 % 16,6 %
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Motivace ke studiu Univerzity třetího věku MU

Odpovědi na otázky týkající se motivace k zahájení studia 
na Univerzitě třetího věku MU nám opět ukazují, že U3V má 
pro seniory stále velký aktivizační, vzdělávací a informační 

potenciál a plní svoji nezpochybnitelnou socializační roli při 
zkvalitňování života lidí v postproduktivním věku. 

sdělovací 
prostředky

 23,2 %

internet 
23,7 %

známí, přátelé 
38,9%

jiný zdroj 
2,6 %

rodinný 
příslušník 
11,6 %

0 %

0 %

20 %

20 %

40 %

40 %

60 %

60 %

80 %

80 %

100 %

100 %

  rozhodně ano a spíše ano   rozhodně ne a spíše ne   nevím

Zdroj informací o U3V MU

Při zjišťování, jakými komunikačními kanály se o nás 
senioři dozvídají, jsme si potvrdili, že jsou nejčastěji 
informováni známými či přáteli, na druhém a třetím místě 
je pak internet spolu se sdělovacími prostředky. 

Chci získat nové poznatky a informace.

Chci se udržet v dobré psychické kondici.

Chci smysluplně využít svůj volný čas.

Snažím se udržet a prohlubovat vědomosti 
v oblasti mých zájmů.

Chci si udržet kontakt s druhými lidmi.

Chci si potvrdit, že jsem ještě fi t.

Chci trávit čas se skupinou lidí, 
kteří mají stejné zájmy.

Chci se naučit něco, co bych mohl později 
využít/potřebovat.

Chci se vzdělávat, protože jsem na to dříve 
neměl čas.

Snažím se udržet a prohlubovat vědomosti 
v oblasti mé profese.

Chci se vzdělávat, protože mi to dříve 
nebylo umožněno.

Jde mi o získání osvědčení.
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
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Spolupráce s Universität Leipzig

V roce 2009 byla navázána spolupráce Univerzity třetího 
věku MU v Brně se Seniorenkolleg Univerzity Lipsko. 
Po vzájemných informativních návštěvách nabyla tato 
spolupráce konkrétní formy v podobě realizace výměnných 
pobytů. Od pondělí 11. do neděle 17. října 2010 se konal 
první výměnný pobyt v Lipsku, kterého se účastnilo 15 
brněnských seniorů. Pro posluchače brněnské Univerzity 
třetího věku MU byl tehdy Lipskou stranou připraven velice 
bohatý vzdělávací a kulturní program, který byl nezřídka 
spojen s hudební tematikou, pro Lipsko tak typickou. 

V létě roku 2011, konkrétně 13.–19. července, přijeli 
na oplátku lipští senioři v počtu 15 osob do Brna a i pro ně 
byl připraven program naplněný edukačními a kulturními 
aktivitami zahrnujícími slavnostní zahajovací večer v atriu 
Fakulta sociálních studií MU, přednášku o historii Brna 
a prohlídku centra, cestu lodí Lipsko na hrad Veveří, 
prohlídku hradu, návštěvu Mendlova muzea a prohlídku 
univerzitního kampusu. Celý program můžete zhlédnout 
na další straně. 

Jednou z aktivit, která měla celý pobyt ozvláštnit, byla 
účast na týdenním tematicky zaměřeném kurzu nazývaném 
Výtvarný plenér. Ten se koná každoročně v Telči, malebném 
městečku na českomoravském pomezí. Zde měli němečtí 
senioři možnost v rámci dvoudenního workshopu 
rozděleného do dvou částí – fotografi cké a výtvarné, tvořit 
fotografi e a kresby. Účastníci výtvarné části se pod vedením 
doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a doc. PaedDr. Jiřího Elišky 
seznámili se základy kresby a výtvarných technik. Lektoři 
fotografi cké části Mgr. Jiří Víšek a MgA. Igor Šefr kladli 
důraz především na kompozici, práci se světlem a docílení 
technicky kvalitního snímku. 

Součástí pobytu byla i prohlídka Univerzitního centra Telč, 
zámku a náměstí s odborným výkladem.
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Program výměnného pobytu

Středa 13. 7. 2011

 — Příjezd účastníků výměnného pobytu do Brna
 — Ubytování účastníků v hotelu Continental
 — Prohlídka studovny a počítačové cvičebny na Fakultě 
sociálních studií, prohlídka fakultní knihovny

 — Slavnostní přivítání, hudební vystoupení, večeře/raut

Čtvrtek 14. 7. 2011

 — Prohlídka města Brna s odborným výkladem 
prof. PhDr. Jiřího Kroupy, CSc. (hrad Špilberk, Petrov, 
náměstí Svobody)

 — Plavba lodí Lipsko na hrad Veveří, komentovaná 
prohlídka hradu

Pátek 15. 7. 2011

 — Návštěva Mendlova muzea a včelína, přednáška 
o osobě Johanna Gregora Mendla

 — Prohlídka Univerzitního kampusu a návštěva 
Anatomického ústavu Lékařské fakulty

Sobota 16. 7. 2011

 — Odjezd účastníků do Telče. Po příjezdu ubytování 
v Univerzitním centru Masarykovy univerzity

 — Komentovaná prohlídka prostor Univerzitního centra 
(Ing. Josef Plucar)

 — Prohlídka zámku s průvodcem
 — Prohlídka náměstí s průvodcem (Mgr. Lenka Novotná)
 — Společenský večer

Neděle 17. 7. 2011

 — Výtvarný plenér – výuka kresby pod vedením 
doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a fotografi e pod 
vedením Mgr. Jiřího Víška (rozdělení do 2 skupin)

Pondělí 18. 7. 2011

 — Výtvarný plenér – výuka
 — Závěrečné zhodnocení

Úterý 19. 7. 2011

 — Odjezd
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Výstava kreseb a fotografi í v Lipsku

Z nejlepších prací německých posluchačů vytvořených 
na dvoudenním workshopu v Telči a prací českých 
posluchačů z týdenního kurzu vznikla výstava, jejíž vernisáž 
proběhla 11. října 2011 v Kampusu Univerzity Lipsko. 
Zahájení se zúčastnil prorektor Univerzity v Lipsku Claus 
Altmayer, prorektor Masarykovy univerzity Jiří Němec, garant 

výstavy Vitězslav Švalbach, organizátoři Univerzity třetího 
věku MU Barbora Hašková a Petr Adamec, organizátoři Se-
niorenkolleg Yvonne Weigert, Christine Nieke a další hosté. 
Během návštěvy Lipska proběhla také schůzka zástupců 
Univerzity Lipsko a Masarykovy univerzity týkající se rozvoje 
další spolupráce v oblasti celoživotního vzdělávání.
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Letní seniorská škola na Mallorce

V návaznosti na předešlé ročníky uspořádala španělská 
univerzita Universitat de les Illes Balears již čtvrtou letní 
mezinárodní seniorskou školu, tentokrát věnovanou kultuře 
a gastronomii Baleárských ostrovů. Organizátoři účastníkům 
představili tisíciletou tradici hodnotných produktů baleár-
ského zemědělství (olej, víno, farmářství) prostřednictvím 

několika tras a míst, na kterých se tyto produkty vyrábějí 
či pěstují. Program kromě jiného zahrnoval: přednášky 
o tradičních produktech, návštěvu vinic s místní odrůdou 
Malvasia a vinného sklepa, exkurzi s prohlídkou olivového 
háje a praktickou ukázku výroby olivového oleje i exkurzi 
na farmu černých prasat.
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Program letní seniorské školy

Neděle 4. 9. 2011

 — Příjezd účastníků
 — Večerní setkání a vzájemné představení

Pondělí 5. 9. 2011

 — Tai-chi
 — Ofi ciální zahájení IV. Mezinárodní letní seniorské školy
 — Přednáška Dr. Mariana Gómeze 
(předseda Slow food ve Španělsku)

 — Slow food – ochutnávka vzorků
 — Volný program s možností využití sportovišť
 — Workshop – „Chuť a vůně“
 — O vlivu variací a procesních systémů na chuť a vůni vín, 
ochutnávka vín

 — Společenský večer

Úterý 6. 9. 2011 – CESTY VÍNA/VINNÉ STEZKY

 — Tai-chi
 — Přednáška o místní odrůdě vína zvané „Malvasia“ 
Dr. Hipólito Medrano 

 — Návštěva Banyalbufar poblíž hory Serra de Tramuntana
 — Návštěva typického sklípku a prohlídka jeho archivu 
s ochutnávkou

Středa 7. 9. 2011 – OLEJOVÁ CESTA

 — Tai-chi
 — Přednáška na téma „Malorský olivový olej“
 — Exkurze do obce Sóller a prohlídka olivových stromů
 — Návštěva olivového mlýna s praktickou ukázkou výroby 
oleje, ochutnávka olejů

Čtvrtek 8. 9. 20011 

 — Tai-chi
 — Exkurze na farmu černých prasat
 — Ochutnávka „sobrassada“ – tradiční majorské klobásky 
a „ensaimadas“ – sladké pečivo

Pátek 9. 9. 2011

 — Tai-chi
 — Návštěva trhu s malorskými produkty s průvodcem
 — Samostatná připrava typických místních jídel
 — Závěrečná večeře a společenský večer se slavnostním 
zakončením v kampusu

Sobota 10. 9. 2011

 — Odjezd účastníků
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Spolupráce s televizní stanicí Noe

Univerzita třetího věku MU spolupracuje při své činnosti 
s několika významnými institucemi. V roce 2011 jsme 
pokračovali ve spolupráci s televizní stanicí NOE, která 
natáčí naše mimořádné přednášky, jež budou následně 
vysílány v pořadu Noční univerzita. Letos byly realizovány 
tyto přednášky:

Přednáška prof. MUDr. Hany Matějovské Kubešové, CSc.

Dne 24. 2. 2011 se konala přednáška profesorky Matějovské 
Kubešové na téma „Jak se s věkem měníme“. Díky přednášce 
mohli posluchači odborně-populární formou nahlédnout 
na změny, ke kterým s přibývajícím věkem dochází. 
Profesorka Matějovská Kubešová je přednostkou Kliniky 
interní, geriatrie a praktického lékařství na Lékařské fakultě 
Masarykovy univerzity a oblíbenou přednášející.

Přednáška Ing. Roberta Jahody, Ph.D.

Ve čtvrtek 2. 6. 2011 se v Sále Otakara Motejla v prostorách 
Kanceláře veřejného ochránce práv uskutečnila další ze 
série mimořádných přednášek pořádaných Univerzitou 
třetího věku MU. Přednáška „Jsou důchodci chudí či bohatí?“ 
Ing. Roberta Jahody, Ph.D., byla tentokrát věnována tématu 
ekonomické situace seniorských domácností v ČR.

Přednáška doc. PhDr. Karla Komárka, Ph.D.

Ve čtvrtek 29. září 2011 proběhla přednáška doc. PhDr. Karla 
Komárka, Ph.D., „Literatura a náboženství – básník Jaroslav 
Durych“. Hlavním tématem byl tedy básník Jaroslav Durych, 
čelný představitel české literatury 20. století, jako příklad 
věřícího umělce, který ve svém díle propojuje oblast 
náboženství a oblast kultury.

Přednáška PhDr. Radomíra Malého

Dne 10. 11. 2011 se zhruba 150 seniorů zúčastnilo další 
přednášky natáčené TV NOE na téma „Světla a stíny 
středověku“, kterou přednesl český historik, novinář, 
spisovatel a pedagog Teologické fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích PhDr. Radomír Malý. Posluchačům 
byl v průběhu přednášky prezentován například rozdíl mezi 
periodizací světských a církevních dějin.

Ve stejném duchu proběhly v závěru roku ještě dvě přednášky.

24. 11. 2011 to byla přednáška prof. ThLic. MUDr. Květoslava 
Šipra, CSc. na téma „Co máme vědět o bioetice“.

15. 12. 2011 se proslovil na téma „Co pro mě znamená 
a může znamenat modlitba“ ThLic. Pavel Havlát, OM.
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Spolupráce s Moravským zemským muzeem

Letos jsme navázali intenzivní spolupráci s Moravským 
zemským muzeem. Pro své posluchače jsme na akademický 
rok 2011/2012 připravili rozšiřující přednáškový cyklus 
Univerzity třetího věku MU v Moravském zemském muzeu. 
Program je určen i pro ty posluchače, kteří se z kapacitních 
důvodů již nedostali do Základního kurzu. Ve spolupráci 
s MZM tak vzniká pro naše posluchače mnoho zajímavých 
přednášek a akcí. Přednášky probíhají jednou za 14 dní 
ve čtvrtek od 15.00 hod. v přednáškovém sále Dietrichstein-
ského paláce (2. patro) na Zelném trhu v Brně.

Úvodní přednášku doc. PhDr. Luďka Galušky, CSc., na téma 
„Velká Morava“ v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu 
zahájili prorektor pro záležitosti studentů doc. PhDr. Jiří 
Němec, Ph.D., a ředitel MZM PhDr. Mgr. Martin Reissner 
spolu s manažerkou Univerzity třetího věku MU Ing. Bc. Bar-
borou Haškovou.

Program je tvořen těmito přednáškami:

 1.  Velká Morava
doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.

 2.  Veligrad
doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.

 3.  Galapágy – přednáška účastníka exkurzí 
na Galapágy a do deštného pralesa
RNDr. Miroslav Šebela, CSc.

 4.  Národopisná fotografi e na Moravě na počátku 20. století 
PhDr. Helena Beránková

 5.  Karel Absolon jako fenomén evropské archeologie 
meziválečného období
Mgr. Petr Kostrhun

 6.  Přednáška a komentovaná prohlídka 
stálé expozice Fauna Moravy
RNDr. Miroslav Šebela, RNDr. Milada Janoušková

 7.  Otec moravské archeologie Jindřich Wankel, 
fenomén světových antropologických výstav 
v druhé polovině 19. století
Mgr. Petr Kostrhun

 8.  Mincovnictví na Moravě – mincovní 
a měnový vývoj na Moravě
Mgr. Dagmar Grossmannová

 9.  Janáček a Brno
PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

 10.  České divadlo v letech 1918–1945
Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.

 11.  Romantismus a české divadlo 
Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.

 12.  Matěj Kopecký – symbol českého loutkaření
Mgr. Jaroslav Blecha

 13.  Gregor Mendel a počátky genetiky
PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D.

 14.  Doklady historických řemesel ve světle muzejních sbírek
PhDr. Jarmila Pechová

 15.  Kraslice na Moravě – vzory, vývoj
PhDr. Eva Večerková, CSc.

Mineralogická exkurze – Květnice



( 28 ) Univerzita třetího věku > Výroční zpráva o činnosti 2011

Spolupráce s Moravskou zemskou knihovnou

Již v minulém roce byla navázána smluvní spolupráce s MZK, 
která spočívá ve vzájemné informovanosti o kulturních 
a vzdělávacích akcích, pronájmu místností pro vzdělávací 
akce, poskytování informačních materiálů apod. V jarním 
semestru proběhly čtyři exkurze seniorů po Moravské 
zemské knihovně (14. 2., 21. 2., 28. 2. a 7. 3. 2011). Byly jim 
prezentovány všechny novinky, které MZK zavedla v roce 
2011 za účelem otevřít knihovnu více veřejnosti, získat nové 
čtenáře a vytvořit příjemné místo pro každého, kdo hledá 
poznání, poučení nebo jen klidnou oázu pro odpočinek či 
posezení s přáteli. Také se seznámili s více než dvousetletou 
historií knihovny s ukázkou několika historických fotografi í 
a promítnutím videodokumentu o stavbě MZK, prohlédli si 
prostory knihovny. Účastníkům exkurze byly představeny 
webové stránky a základní odkazy s ukázkou vyhledávání 
v knihovním katalogu.

Dne 18. 4. 2011 se v Moravské zemské knihovně uskutečnila 
přednáška Dr. Jiřího Gruši při příležitosti vydání jeho knihy 
Beneš jako Rakušan. Jiří Gruša byl básník, romanopisec, 
esejista, překladatel, historik a fi lozof, bývalý dlouholetý 
velvyslanec v Německu a Rakousku, hlavní vyjednavač 
Česko-německé deklarace (1997). Po mnohaletém potýkání 
se s německými nacionálními argumenty „případu Beneš“ 
reagoval ve své knize i na ty české.

Z této přednášky byla vydána publikace s názvem „Kouzla 
kapitulace“, jejíž text byl přeložen do německého a francouz-
ského jazyka.

Ve dnech 10. 10. – 6. 12. 2011 zde ve spolupráci s Katedrou 
germanistiky Filozofi cké fakulty MU proběhl kurz Rakouská 
knihovna v přednáškách (Wissenschaftskolleg Österreich-
-bibliothek), který se skládal z osmi přednášek.
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Další významné aktivity:

Přednáška opata ThDr. Ing. Evžena Lukáše Martince, OSA

Dne 4. 5. 2011 se uskutečnila přednáška předsedy Správní 
rady MU, augustiniánského opata ThDr. Ing. Lukáše Evžena 
Martince, OSA, na téma „Uzdravování rodových kořenů skrze 
eucharistii“. Během přednášky byla prezentována Doktrinální 
instrukce Francouzské biskupské konference, k níž se přidala 
i Česká biskupská konference. Přednáška proběhla v pro-
storách krásného Mendelova refektáře, v Augustiniánském 
opatství na Starém Brně.

Opat Martinec přednesl pro Univerzitu třetího věku MU 
přednášku i 19. 10. 2011 a sice na téma „Stříbrný oltář 
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie“. O přednášku byl mezi 
posluchači obrovský zájem možná také proto, že se odehrá-
vala přímo v prostorách krásné baziliky Nanebevzetí Panny 
Marie na Starém Brně.

Přednáška PhDr. Jiřiny Šiklové, CSc.

Dne 25. 10. 2011 v 17.00 se v Sále Otakara Motejla 
v Kanceláři veřejného ochránce práv uskutečnila přednáška 
PhDr. Jiřiny Šiklové, CSc., na téma „Demografi cké změny 
a jejich důsledky“. Přednáška byla realizována v rámci cyklu 
mimořádných přednášek významných osobností organizo-
vaných Univerzitou třetího věku MU, tentokrát ve spolupráci 
s ženským vzdělávacím spolkem VESNA.

Fakulta informatiky MU – Celebrio software

Na základě zkušeností a dlouhodobé spolupráce s Fakultou 
informatiky MU jsme byli osloveni, abychom spolupracovali 
na vývoji webového operačního systému pro seniory. Systém 
umožňuje seniorům snadnou obsluhu počítače a zvolených 
aplikací (prohlížeč fotografi í, elektronické pošty apod.). 
Tento systém se od běžných operačních systémů (Windows, 
Linux apod.) liší tím, že je navržen pro osoby se zhoršeným 
zrakem či motorikou. Posluchači Univerzity třetího věku MU 
se účastnili testování systému. S projektem se kolegové 
z Fakulty informatiky MU – laboratoře LaSArIS přihlásili 
do národního kola soutěže s názvem Microsoft Imagine cup 
2011 a zvítězili. Tvůrci software (vedoucí týmu Martin Novák, 
garant doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.) od počátku komuniko-
vali s cílovou skupinou i s pracovníky Univerzity třetího věku 
MU, kteří doporučili pro testování systému vhodné kandidáty 
z řad seniorů. Projekt Celebrio zvítězil v soutěži Vodafone 
Nápad roku a získal i ocenění Ekonom Student podnikatel.
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Učební texty a další tiskoviny

V souvislosti s realizovaným výměnným pobytem 
brněnských seniorů na podzim roku 2010 v Lipsku vznikla 
komentovaná dvojjazyčná obrazová publikace mapující tuto 
nevšední kulturně-vzdělávací akci den po dni a připomíná 
její jednotlivé akce – výstavu, návštěvy muzeí, zahájení 
akademického roku Univerzity Lipsko apod. 

Podobně jako vznikla publikace o výměnném pobytu 
brněnských seniorů v Lipsku, vznikla i obrazová publikace 
z výměnného pobytu lipských seniorů v Brně. Obě tyto 
publikace jsou výběrem těch nejlepších a nejzajímavějších 
momentů, které jsme při těchto příležitostech zažili. 

Plenéry jsou již tradiční součástí výuky na U3V. Časem 
vznikl rozsáhlý obrazový materiál, z něhož vychází skripta, 
která byla tentokrát vytvořena nejen pro brněnské seniory, 
ale i pro seniory německé v souvislosti s jejich návštěvou 
a účastí na dvoudenním workshopu Výtvarný plenér. 
Dvojjazyčná textová část obsahuje krom jiného základní 
pokyny pro nastavení fotografi ckého přístroje, kompoziční 
řešení a varianty použití světla v exteriéru. 

Již tradičně při realizaci kurzu ve spolupráci s Katedrou 
slavistiky vychází pro jeho účastníky učební text. Tentokrát 
je jeho motivem střední Evropa jako multikulturní a inter-
kulturní fenomén. Obsahuje kapitoly věnované Lužickým 
Srbům, jejich demografi ckému vývoji, soužití s německým 
elementem, jejich zvykům atd. Další část je věnována Střední 
Evropě a Rusku a analyzuje na několika případech (týkajících 
se i MU – např. profesora srovnávacích slovanských literatur 
Jiřího Horáka) vztahy různých středoevropských fenoménů 
ke kulturnímu prostoru Ruska. 

U příležitosti mimořádné přednášky historika, fi lozofa, 
překladatele a významného diplomata Dr. Jiřího Gruši 
v Moravské zemské knihovně byla vydána již zmiňovaná pu-
blikace nazvaná Kouzla kapitulace. Jiří Gruša přednášel pro 
posluchače Univerzity třetího věku MU a studenty Katedry 
germanistiky při svém pobytu v Brně, které navštívil, aby 
představil svou novou knihu Beneš jako Rakušan. Publikace 
je přeložena do německého a francouzského jazyka. 
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Publikace o historii U3V

V roce 2011 byla za podpory Asociace univerzit třetího 
věku České republiky připravována publikace o historii 
a současném stavu seniorského vzdělávání v ČR. Publikace 
je rozdělena do několika částí. Úvodní kapitola informuje 
o institucionalizaci seniorského vzdělávání v Evropě 
a hlavních myšlenkách seniorského vzdělávání a současně 
charakterizuje počátky seniorského vzdělávání na území ČR. 
Samostatná kapitola je věnována Asociaci univerzit třetího 
věku České republiky, jejímu vzniku, poslání, etapám vývoje, 

činnosti apod. Nejrozsáhlejší část publikace tvoří příspěvky 
jednotlivých vysokých škol, které jsou členy AU3V ČR 
a realizují vzdělávací aktivity pro seniory. Své místo v připra-
vované publikaci má i fenomén virtuální univerzity třetího 
věku. Publikaci doplňují stručné životopisné medailonky 
osob, které se podílely na zakládání univerzit třetího věku, 
případně se zasloužily o její rozvoj, a nezbytný seznam členů 
AU3V ČR s jejich kontakty. 

Publikace ve sbornících z konferencí a v tisku

V průběhu roku 2011 jsme se aktivně účastnili i konferencí 
a seminářů. Ve dnech 31. 5. – 2. 6. 2011 probíhala v Opavě 
mezinárodní konference Asociace univerzit třetího věku 
ČR organizovaná Slezskou univerzitou v Opavě na téma 
„Aktuální otázky univerzitního seniorského vzdělávání“. 
Na této konferenci byl přednesen příspěvek „Celebrio – ope-
rační systém pro seniory“. 

13. září 2011 byl na konferenci „Možnosti a limity vzdělávání 
seniorů“, která proběhla v rámci Festivalu vzdělávání 

dospělých AEDUCA v Olomouci, představen projekt zpraco-
vávané publikace o historii seniorského vzdělávání v České 
republice. 

Přispívali jsme i do časopisů věnujících se seniorské 
problematice. Výtvarný plenér v Telči jsme měli možnost 
prezentovat v měsíčníku Revue 50 plus. Ve zpravodaji 
Moravské zemské knihovny DUHA byl otištěn článek o naší 
vzájemné spolupráci. 
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Internetové stránky U3V

Internetové stránky jsou svým způsobem oknem do naší 
„dílny“. V roce 2011 jsme je rozšířili o videogalerii, tedy 
o možnost nahlédnout na některé z akcí, které jsme pořádali, 
i ve formě videozáznamu. Účastníci anebo zájemci o U3V 
se mohou podívat, jak vypadají např. promoce, mimořádné 
přednášky, vernisáž výstavy atd.

Vzhledem k tomu, že Univerzita třetího věku MU nabývá 
stále většího mezinárodního významu a věhlasu, byly 
internetové stránky rozšířeny o cizojazyčnou – anglickou – 
mutaci, aby byly naše aktivity srozumitelné i případným 
zahraničním partnerům a dalším osobám, které se o tuto 
oblast zajímají. 

www.u3v.muni.cz
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U3V na televizní obrazovce

Pracovníci Univerzity třetího věku MU prezentují své aktivity 
i v jiných než tištěných médiích. V roce 2011 jsme se 
na televizní obrazovce objevili hned dvakrát. 

18. února 2011 se prorektor MU doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., 
a manažerka pro koordinaci celoživotní vzdělávání 
Ing. Bc. Barbora Hašková účastnili hodinové televizní 

debaty v rámci pořadu Kulatý stůl ostravské stanice TV NOE 
na téma „Univerzity třetího věku“. 

12. dubna 2011 byla Univerzita třetího věku MU prezento-
vána v pořadu České televize Dobré ráno, který byl ten den 
zaměřen na téma „Nic není nemožné“. Ve studiu brněnské ČT 
reprezentoval U3V MU Mgr. Petr Adamec, DiS. 
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První ročník

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

 2.  Návrat do světa zvuků pomocí kochleárního implantátu
PhDr. Lenka Hricová, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)

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

 4.  Představení ČNB jako centrální banky 
i orgánu dohledu nad fi nančním trhem
JUDr. Helena Kolmanová (Česká národní banka)

 5.  Podkarpatská Rus – pralesy, poloniny, lidé
Mgr. Pavel Klvač (Fakulta sociálních studií MU)

 6.  Globální ekosystémy a biotické krize v historii Země
prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. 
(Přírodovědecká fakulta MU)

 7.  Základní zdravotnická problematika 
a východiska zdravotní péče
prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. (Lékařská fakulta MU)

 8.  My a správná výživa
Mgr. Martin Forejt, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)

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

 10.  Moderní česká stylistika
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.
(Filozofi cká fakulta MU)

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

 12.  Vzdělávání dívek a žen v 19. století
Mgr. Denisa Nečasová (Filozofi cká fakulta MU)

 13.  Starověká náboženství – řád světa a jeho garance
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (Filozofi cká fakulta MU)

 14.  Smysl, hodnoty a má to všechno vůbec smysl?
Dipl. Theol. Stanislava Ševčíková 
(Fakulta sociálních studií MU) 

 15.  Jsou důchodci chudí nebo bohatí? 
Jakou mají perspektivu?
Ing. Robert Jahoda, Ph.D. 
(Ekonomicko-správní fakulta MU)

Druhý ročník

 1.  Letem světem dějin architektury
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (Pedagogická fakulta MU)

 2.  Litva mezi dvěma císaři
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (Filozofi cká fakulta MU)

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

 4.  Daňové úniky
Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (Právnická fakulta MU)

 5.  Systém managementu jako užitečný nástroj pro organi-
zaci, zájmovou skupinu i každého člověka
prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA (Právnická fakulta MU)

 6.  TGM – vrhá jeho odkaz ještě nějaký stín?
prof. PhDr. Ing. Miloš Dokulil, DrSc. 
(Fakulta informatiky MU)

 7.  Demokracie versus nedemokracie
doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)

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

 9.  Pohyb a duševní zdraví
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
(Fakulta sportovních studií MU)

 10.  Kardiologie, kardiologové, kardiaci
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (Lékařská fakulta MU)

 11.  Podologie – lidská noha ve zdraví a nemoci
 doc. MUDr. Ivan Müller, CSc. (Lékařská fakulta MU)

 12.  Právní rámec nakládání s informacemi
RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc. (Fakulta informatiky MU) 

 13.  Má naše planeta dostatek vody?
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)

 14.  Elektronické pasy
Ing. Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)

 15.  Kulturní hodnoty v území
Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D.
(Ekonomicko-správní fakulta MU) 

Program přednášek jednotlivých ročníků Základního programu U3V 
v akademickém roce 2011/2012
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Třetí ročník 

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

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

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

 4.  Vhodné pohybové aktivity pro seniory
Mgr. Roman Grmela, Ph.D.
(Fakulta sportovních studií MU)

 5.  Hydrometeorologické prognózy
RNDr. Miroslav Kolář, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)

 6.  Užitečná geografi e
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (Pedagogická fakulta MU)

 7.  Kartografi e včera a dnes: 
od mamutího klu po virtuální glóby
Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D.
(Přírodovědecká fakulta MU)

 8.  Zdanění nemovitostí
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (Právnická fakulta MU)

 9.  Jak alespoň zachovat hodnotu majetku
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
(Ekonomicko-správní fakulta MU)

 10.  Historie šifrování od starověku po současnost
RNDr. Jan Bouda, Ph.D., doc. RNDr. Václav Matyáš, 
M.Sc., Ph.D. (Fakulta informatiky MU)

 11.  Hudba a počítače
MgA. Rudolf Růžička (Fakulta informatiky MU)

 12.  Církevní památky z doby Velkomoravské říše
prof. PhDr. Josef Unger, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)

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

 14.  Pryč s tou sochou! Seznámení se sochami (nejen) 
Masarykovy univerzity 
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
(Pedagogická fakulta MU)

 15.  Smích středověkého francouzského divadla
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D.
(Pedagogická fakulta MU)

Čtvrtý ročník 

 1.  Vliv činnosti člověka na geologické prostředí
RNDr. Václav Vávra, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)

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

 3.  EU: kdo a jak ji řídí?
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. 
(Fakulta sociálních studií MU)

 4.  Jak je to s darwinismem?
prof. PhDr. Ing. Miloš Dokulil, DrSc. 
(Fakulta informatiky MU)

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

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

 7.  Zelený zákal (Glaukom) – současné možnosti 
diagnostiky a léčby
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. (Lékařská fakulta MU)

 8.  Prevence nemocí přenášených klíšťaty 
a krevsajícím hmyzem
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.
(Přírodovědecká fakulta MU)

 9.  Správní řízení v ČR
JUDr. Radek Ondruš

 10.  Člověk a počítač – aneb svítání digitální kultury
doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)

 11.  Datové schránky
JUDr. Bc. Libor Kyncl (Právnická fakulta MU)

 12.  Zlín – současnost baťovských domků
Mgr. Lucie Galčanová (Fakulta sociálních studií MU)

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

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

 15.  Kabaret Chat noir
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (Filozofi cká fakulta MU)
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První ročník

 1.  Proč a jak studovat ve vyšším věku
prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc. 
(Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

 2.  Duchovní zrání a vyšší věk
Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
(Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy)

 3.  Smysl života v pojetí V. E. Frankla
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. 
(Fakulta sociálních studií MU)

 4.  Postavení a působnost Ústavního soudu 
JUDr. Miloslav Výborný (Ústavní soud České republiky)

 5.  Cesty k poznání Boha ze stvoření
Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D.
(CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)

 6.  Starý člověk v rodině
Mons. Mgr. Jiří Mikulášek
(generální vikář brněnské diecéze)

 7.  Křesťanský význam Vánoc
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle (biskup brněnský)

 8.  Čeští senioři včera, dnes a zítra
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
(děkan Fakulty sociálních studií MU)

 9.  Tajemství Nejsvětější Trojice
ThDr. Stanislav Drobný (Biskupství brněnské)

 10.  Pravda, dobro a krása v dílech sv. Augustina
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (Filozofi cká fakulta MU)

 11.  Svatost v dnešní době
ThLic. Václav Slouk (kanovník brněnské kapituly)

 12.  Brněnské barokní kostely
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (Filosofi cká fakulta MU)

 13.  Literatura a náboženství – básník Jaroslav Durych
doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.
(Filozofi cká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

 14.  Druhý vatikánský koncil a jeho vliv na vývoj křesťanství
doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (Filozofi cká fakulta MU)

 15.  Podpora paměti – dlouhodobý úkol seniora
prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc.
(Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Druhý ročník

 1.  Dar života a dar zdraví
prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc.
(Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

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

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

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

 5.  Ignaciánská spiritualita
P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ (Biskupství brněnské)

 6.  Novodobá historie Brna
doc. PhDr. František Čapka, CSc. (Pedagogická fakulta MU)

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

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

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

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

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

 12.  Důstojnost člověka a lékařská etika
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
(emeritní profesorka Lékařské fakulty MU)

 13.  Co nám nabízí křesťanské rozhlasové vysílání
Ing. Martin Holík (Telepace a Televize Noe)

 14.  Jak předcházet duchovním poraněním
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
(Fakulta sociálních studií MU)

 15.  Důstojnost lidské osoby
prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc.
(Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Program přednášek jednotlivých ročníků kurzu Spirituální dimenze člověka U3V 
v akademickém roce 2011/2012
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Třetí ročník

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

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

 3.  Moderní poznatky o vzniku lidského života a etika
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. (Lékařská fakulta MU)

 4.  Shakespeare a náboženství
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (Filozofi cká fakulta MU)

 5.  Postava sv. Václava v českých dějinách
PhDr. Radomír Malý
(Teologická fakulta Jihočeské univerzity)

 6.  Bible o stvoření světa
Stanislav Pacner, Th.D.
(CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)

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

 8.  Evoluční biologie jako jablko sváru
prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. (Lékařská fakulta MU)

 9.  Křesťanství a pohřební ritus
prof. PhDr. Josef Unger, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)

 10.  Církev a média
Ing. Jiří Florian (Česká televize)

 11.  Kněží – mučedníci komunismu
Mons. Mgr. Jiří Mikulášek
(Generální vikář brněnské diecéze)

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

 13.  Asijská náboženství a jejich poselství
Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D.
(CMTF Univerzity Palackého v Olomouci)

 14.  Má lékař právo říkat nemocným nepravdu?
prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc. 
(Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

 15.  Proč sledovat TV Noe
P. PaedDr. ThLic. Marcel Puvák
(Biskupství ostravsko-opavské)

Čtvrtý ročník

 1.  Osvícenství a jeho vývoj
PhDr. Radomír Malý
(Teologická fakulta Jihočeské univerzity)

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

 3.  Duchovní hudba a Spiritualita
Mgr. Marcel Javora (Cyrilometodějská teologická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci)

 4.  Staré a nové umění v kostele sv. Jiljí v Brně-Komárově 
(exkurze)
Vladimír Matoušek (akademický sochař)

 5.  Hospic sv. Alžběty v Brně
MUDr. Viola Svobodová (Občanské sdružení Gabriela)

 6.  Inkvizice – ožehavá kapitola církevních dějin
PhDr. Radomír Malý
(Teologická fakulta Jihočeské univerzity)

 7.  Smysl života ve světle učení Viktora Frankla
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. 
(Fakulta sociálních studií MU)

 8.  Paliativní péče a etika
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (Masarykův onkologický ústav)

 9.  Řády a kongregace novověku
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)

 10.  Hormony, stárnutí a zdraví
MUDr. Helena Šiprová
(Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně) 

 11.  Latina v dějinách (katolické) církve
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. (Cyrilometodějská teologická 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

 12.  Duševní hygiena a spiritualita
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
(Fakulta sociálních studií MU)

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

 14.  Hippokrates a eutanazie
prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc.
(Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

 15.  Dar eucharistie
Mgr. Ing. Jiří Rous (Biskupství brněnské)
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Směr humanitní

 1.  Karel Poláček – přehled života a díla
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (Filozofi cká fakulta MU)

 2.  Poradenská psychologie – neznámá známá
PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (Filozofi cká fakulta MU)

 3.  Právní aspekty globálního oteplování
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (Právnická fakulta MU)

 4.  Efekt hraného historického fi lmu – prostředek neškodné 
zábavy, mediální výchovy i manipulace 
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (Pedagogická fakulta MU) 

 5.  Jsme „MU“: odkaz TGM není jen „formalitou“ 
prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc.
(Fakulta informatiky MU)

 6.  Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 
dvacátého století
doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D. (Fakulta informatiky MU) 

Směr zdravovědný

 1.  Využití poznatků pozitivní psychologie 
v praktickém životě
PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (Filozofi cká fakulta MU)

 2.  Onemocnění přenášená klíšťaty se zaměřením 
na Lymeskou boreliózu 
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
(Přírodovědecká fakulta MU)

 3.  Metabolický syndrom – smrtící kvartet ve stáří
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. 
(Lékařská fakulta MU)

 4.  Osteoporóza a pohybový aparát
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc. (Lékařská fakulta MU)

 5.  Věkem podmíněná makulární degenerace oka
MUDr. Petr Kolář, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)

 6.  Strachy v životě člověka 
(s důrazem na období dětství a dospívání) 
PhDr. Radka Michalčáková, Ph.D.
(Fakulta sociálních studií MU) 

Směr přírodovědný 

 1.  Religionisticko-cestopisné prezentace s fotografi emi, 
ikonografi ckým materiálem a fi lmovými ukázkami
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (Filozofi cká fakulta MU)

 2.  Geologické katastrofy ohrožující současnou společnost
prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc. 
(Přírodovědecká fakulta MU)

 3.  Zákoutí a krásy vesmíru
Mgr. Lenka Zychová (Přírodovědecká fakulta MU)

 4.  Galapágy – přednášky účastníka exkurzí 
na Galapágy a do deštného pralesa
RNDr. Miroslav Šebela, CSc.

 5.  Co je mapa a jak vzniká
Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D.
(Přírodovědecká fakulta MU)

 6.  Má naše planeta dostatek vody?
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU) 

Směr společenskovědný

 1.  Nová náboženská hnutí – nebezpečné sekty, nebo 
náboženská alternativa
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (Filozofi cká fakulta MU)

 2.  Lisabonská smlouva: motiv a důsledek podpisu novely 
primárního práva EU
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
(Fakulta sociálních studií MU)

 3.  Senioři jako oběti trestné činnost: úvod do problematiky
PhDr. Josef Smolík, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)

 4.  České měnové právo
JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (Právnická fakulta MU)

 5.  Principy ochrany kulturních památek 
z hlediska právního řádu ČR 
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (Právnická fakulta MU)

 6.  Kam s penězi? (aneb možnosti spoření a investování 
nejen v období fi nanční krize)
Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.
(Ekonomicko-správní fakulta MU) 

Program přednášek jednotlivých směrů kurzu pro absolventy U3V 
v akademickém roce 2011/2012
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Místo konání: Telč

 1.  Mladší a pozdní doba hradištní
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.

 2.  Čechy a Morava ve vrcholném středověku
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.

 3.  Český stát za vlády Přemyslovců (do roku 1306)
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.

 4.  Zaniklé středověké vesnice
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.

 5.  Moravské hrádky a tvrze
doc. Ing. Miroslav Plaček, Ph.D.

 6.  Základy kastelologie
doc. Ing. Miroslav Plaček, Ph.D.

 7.  Vznik středověkých měst
PhDr. Rudolf Procházka, CSc.

 8.  Základy monasterologie
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.

 9.  Systematika hmotné kultury středověku
PhDr. Rudolf Procházka, CSc. 

 10.  Hmotná a duchovní kultura vrcholného středověku
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.

 11.  Hrad Rokštejn
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.

 12.  Významné stavební památky jihlavského regionu
doc. Ing. Miroslav Plaček, Ph.D.

 13.  Dějiny a stavební vývoj města Telče
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

 14.  Základy archeologie novověku a industriální archeologie
PhDr. Horymír Kubíček

 15.  Archeologie současnosti
Mgr. Pavel Holman

Program přednášek kurzu Od pravěku do raného novověku z pohledu archeologie 
v akademickém roce 2011/2012

Kurz je organizován ve spolupráci s Filozofi ckou fakultou MU.
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Kurzy zaměřené na informační a komunikační 
technologie (102)

 — Práce s počítačem pro začátečníky
 — Základy práce s videem
 — Práce s počítačem pro pokročilé
 — Jak pracovat s informačním systémem MU
 — Aplikovaná informatika
 — Využívání služeb knihoven MU a základy vyhledávání 
informací

 — Grafi cký design na PC
 — Základy tvůrčí a digitální fotografi e 
a její zpracování na PC

 — Základy umělecké grafi ky

Kurzy zaměřené na cizí jazyky (154) 

 — AJ – konverzace
 — AJ – začátečníci
 — AJ – mírně pokročilí
 — NJ – konverzace
 — NJ – začátečníci 
 — NJ – mírně pokročilí

Kurzy zaměřené na zdraví a pohybové aktivity (289)

 — Cvičení pro zdravé kosti a klouby
 — Pohybové aktivity
 — Zdravá výživa
 — Aquaerobic – kondiční cvičení ve vodě
 — Sportovní a relaxační víkend

Další kurzy (332)

 — Fotografi e
 — Fotografi e II
 — Vizuální komunikace
 — Antropologie
 — Církevní řády, kongregace a jejich kláštery 
v českých zemích

 — Soudní lékařství
 — Rakouská knihovna v přednáškách
 — Střední Evropa jako kulturní průsečík a Slované
 — Tvůrčí psaní
 — Vybrané otázky občanského práva
 — Techniky dobré paměti
 — Výtvarný plenér
 — Mýty a realita Evropské unie
 — Žívá díla české literatury
 — Využívání služeb knihoven MU a základy vyhledávání 
informací

 — Ekonomické aspekty seniorského vzdělávání
 — Život jako zadání (Telč)

Exkurze (577)

 — Fakulty + kampus
 — Botanická zahrada
 — MZK
 — Toulovcovy maštale
 — Litomyšl
 — Třebíč
 — Telč
 — Uherský Brod, Luhačovice
 — Hostýn
 — Znojmo
 — Lednice

Mimořádné přednášky (1373)

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. 
Jak se s věkem měníme

J. E. Dr. Jiří Gruša
Kouzla kapitulace

ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec OSA
Uzdravování rodových kořenů skrze eucharistii
Stříbrný oltář v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Jsou důchodci chudí či bohatí?

doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.
Literatura a náboženství – básník Jaroslav Durych

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Demografi cké změny a jejich důsledky

PhDr. Radomír Malý
Světla a stíny středověku

prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.
Co máme vědět o bioetice

ThLic. Pavel Havlát, OM
Co pro mě znamená a může znamenat modlitba

Krátkodobých tematických kurzů, exkurzí a mimořádných 
přednášek realizovaných nad rámec základního programu 
Univerzity třetího věku se účastnilo téměř 2900 osob.

Krátkodobé kurzy realizované v roce 2011

(počty účastníků jsou uvedeny v závorkách)
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