
25 let historie Asociace U3V ČR



Kde se vzala myšlenka U3V?

Již při založení první univerzity ve 
střední Evropě její zakladatel český 
král Karel IV. ve své bule z r. 1348 
mluví o tom, že univerzita zve k 
prostřenému stolu vědy občany 
jeho země, kteří lační po plodech 
této vědy.

„Otec vlasti“ se nezmiňuje o 
mládeži, ale o občanech bez 
rozdílu věku.



• Vzpomeňme snahy našich obrozenců v 19. století – např. J.E. Purkyně, který 
připravoval „Akademii pro celý národ“ – aby se přírodovědné učení stalo 
základem všeho vyučování na školách všech stupňů a přírodní  vědy mají 
být vyučovány účelně  a důsledně nejen na školách, mají být šířeny a 
„zprostonárodňovány“ i do nejširších vrstev.

• Vzpomeňme i tzv. extenze různých fakult UK v době první republiky, kdy 
špičkoví odborníci přednášeli v rozhlase novinky vědy pro širokou veřejnost. 

• Ale i mimo hlavní město vznikaly vzdělávací instituce vysoké úrovně, jako 
např. „lidovýchovný spolek“ z roku 1919 - 1951 „Lidová univerzita Husova 
Plzeň (LUH)“ s vlastním biografem, atd.



Historická a současná role univerzit

Univerzity na celém světě plnily odedávna dvě hlavní funkce: 

vzdělávat špičkové odborníky (elity) a pěstovat vědecký výzkum. 

V dějinách lidstva sice existují období (takřka vždy v totalitních režimech, v období 

válek a obecně v nesvobodě), kdy pod vlivem náboženských, společenských, 

národních i jiných doktrín docházelo k deformacím těchto rolí, vždy se však život 

univerzit k těmto cílům vrátil. 

Ke změně názoru na postavení univerzit ve společnosti došlo zhruba v 

polovině minulého století. Důvodem je:



Proč U3V?

demografické změny, klesá počet dětí ve standardní rodině, stoupá průměrný věk a populace tak ve svém průměru stárne,

kategorie starších občanů (nad 60 a 65 let) tvoří stále významnější část populace (lidé, kteří již ukončili aktivní etapu svého 
života, nicméně jejich fyzický stav je natolik dobrý, že se mohou i nadále podílet na životě společnosti),

zjištění, že podobně jako fyzický je i duševní trénink nezbytnou podmínkou k udržení tělesného zdraví, pohody i celkové 
kvality života seniorů,

Všechny tyto poznatky vedly k tomu, že cíleně organizované speciální kurzy pro seniorské posluchače se v poměrně krátkém 
časovém rozpětí objevují ve Francii, Švýcarsku, Anglii, Německu a v r. 1987 i v tehdejším Československu. Průkopníkům z té 
doby, kteří začínali s těmito aktivitami zejména na medicínských a přírodovědeckých fakultách, patří dík za správný odhad potřebného 
směru.



Univerzity třetího věku ČR

• České U3V jsou daleko těsněji spjaty s veřejnými univerzitami a to svým 
uceleným a pravidelným systémem výuky, jsou otevřeny širší veřejnosti a 
jejím vzdělávacím potřebám. 

• Další odlišnost se týká tematického zaměření, které se vyvíjelo od tematiky 
medicínské, která byla v totalitní době vzniku prvních U3V ideologicky 
nejméně konfliktní. Později šel vývoj k problematice informačních 
technologií a k tématice společenskovědné. 

• České U3V jsou nedílnou součástí výukového procesu v rámci programu 
celoživotního vzdělávání.



Univerzity třetího věku ČR

• Historie českých univerzit třetího věku začíná v roce 1986. Jejich vznik byl spojen s 
Československým červeným křížem a Československou gerontologickou společností, 
ústředním tématem vzdělávání se stalo zdraví a jeho prevence.

• U3V poskytují všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské, 
univerzitní úrovni lidem vyššího věku. 

• Nabídka vzdělávacích programů a oborů univerzity třetího věku na českých vysokých 
školách je rozmanitá a značně diferencovaná. Zahrnuje jak cykly populárně naučných 
fakultativních přednášek a doprovodných akcí pro „volný “ čas, tak i ucelené vzdělávací 
programy (nejčastěji dvou až tříleté ), inovační kurzy (počítačové , cizojazyčné , kurzy 
na podporu fyzické a psychické kondice aj.) a projekty na podporu učení v seniorském 
věku a v mezinárodních tý mech (Socrates-Grundtvig).

• Průběžné i závěrečné hodnocení, evaluace edukačních výstupů a projektových úkolů je 
jejich nedílnou součástí.



1993 Ustavující shromáždění Asociace univerzit třetího věku se 
konalo dne 9. 6. 1993 v Praze. Přítomno bylo celkem 36 zástupců 
vysokých škol a fakult.

Mezi zakládají členy AU3V (abecedně řazeno dle prezenční listiny z ustavujícího valného shromáždění) patří 
Masarykova univerzita v Brně, Vysoká škola veterinární a farmaceutická v Brně, Vysoké učení technické v Brně, 
Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola báňská Ostrava, České vysoké učení technické v Praze, 
Vysoká škola strojní Liberec (nyní Technická univerzita Liberec), Vysoká škola chemicko-technologická 
Pardubice, VŠP Hradec Králové, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Jihočeská 
univerzita České Budějovice, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Západočeská univerzita 
v Plzni, Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha, Akademie múzických umění Praha, Vysoká škola 
ekonomická Praha, Vysoká škola zemědělská Praha (nyní Česká zemědělská univerzita), Vysoká škola 
chemicko-technologická Praha, Univerzita Karlova v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.



Rozhlasová akademie třetího 
věku
8. listopadu 1991 byl prvně v „éteru“ slyšet 
hodinový pořad pro seniorskou generaci 
„Stříbrná mozaika“.  Součástí tohoto 
pořadu byla i „RATV“, která se od září 
1997  do ledna 2010 vysílala jako 
samostatný pořad. 



2011 Informační systém AU3V o pedagogických výkonech – web 
www.au3v.zcu.cz a podpora Univerzit třetího věku podle ukazatele F
Fondu rozvoje vysokých škol.

http://www.au3v.zcu.cz/


Virtuální U3V ČZU v Praze 
Vzdělávací kurzy jsou natočeny 
z širokého spektra oborů (od 
Astronomie po Život s energií) –
momentálně na https://e-senior.czu.cz/
nabízí 30 kurzů.

https://e-senior.czu.cz/


2002 V roce 2002 byla vypracována situační zpráva, která přispěla 
k zařazení požadavku na dotaci Univerzit třetího věku do souboru 
opatření v rámci vládního programu „Příprava na stárnutí 
populace České republiky.“



Předsedové a prezidenti:

• prof. Ing. Karel Velda, CSc., 1993 - 1996

• prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.,

• prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc. 1996 - 1999

• doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. 1999 - 2002

• prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. 2002 - 2013

• doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. 2013 - 2016

• prof. Ing. Roman Prokop, CSc. 2016 – 2019

• Mgr. Magdalena Edlová, DiS. 2019 -



Počet členů AU3V, ČR, z.s.

• Statistika: v akademickém roce 2017/2018 : 

• 22 veřejných vysokých škol (univerzit)

• 43 členů Asociace univerzit třetího věku
Univerzita Karlova (17členů) + rektorát (1) 18 členů

Česká zemědělská univerzita v Praze: 4 členství (FTZ; IPV, KC –U3V, AF)

České vysoké učení technické v Praze: 2 členství  

Janáčkova akademie múzických umění v Brně: 2 členství 

• Statistika výkonnosti 22 univerzit: 

• Počet kurzů celkem: 1 491

• Počet účastníků celkem: 57 956 


