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Prezenční U3V 

„Senior přichází za výukou“

Výuka je vázána na univerzitní, především 

krajská města, kdy senioři dochází / dojíždějí 

za výukou do sídel vysokých škol.

Pro seniory ze vzdálenějších měst a venkova je 

tak prezenční studium většinou „nedostupné“  
(finanční, časové, omezená pohyblivost, další 

zdravotní důvody apod.).  
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Virtuální U3V

„Výuka přichází za seniory“ 

Videopřednášky natočené s vysokoškolskými 

lektory jsou poskytovány přes internet 

konzultačním střediskům pro společnou 

výuku a posluchačům k individuálnímu 

studiu. 

Studium je tak nezávislé na místě a čase.

Zahájení výuky: říjen 2008
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Složky Virtuální U3V

PEF ČZU v Praze: 

• nositel programu: garant výuky, výběr lektorů;

• technické zabezpečení: správa portálu, natáčení 

kurzů;

• centrální organizace a administrativa.   

Konzultační střediska: zřizovatelé a tutoři.

Posluchači.
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Konzultační středisko

KS je výukové místo v regionu, poskytované 

zřizovatelskou organizací pro výuku VU3V. 

Zřizovateli KS a organizátory jsou knihovny, 

úřady, vzdělávací organizace, kluby, školy (U3V).

Zřizovatel KS určuje tutora – organizačního a 

technického vedoucího studijní skupiny VU3V.

Počet posluchačů ve studijní skupině není 

limitován; min. 3; max. 125; průměr 23 posluchačů. 
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Posluchači

Hlásí se ke studiu do „svého“ KS vždy před   

zahájením semestru. 

Pro samostudium mají neomezený přístup ke:            

- všem videopřednáškám vybraného kurzu, 

- generovaným, online vyhodnocovaným 

ověřovacím testům.  

Studijní poplatek je pro občany SR 600 Kč (kurz 

/semestr, přepočteno aktuálním směn. kurzem na €) 
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Průběh studia

Společná přednáška a test v KS.

Přednášky jsou náročné, mnoho vjemů (text, hudba, 
obraz), napoprvé si posluchači pamatují cca 10 %.

Individuální studium: opakování přednášek na PC, 
i po částech; studijní text + internet a literatura.

Samostatné testy po každé přednášce pro ověření 
znalostí, neomezeně opakovatelné.

Samostatný závěrečný test, 5x opakovatelný.

Možnost ukončení / přerušení / znovu zapsání ke studiu.
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Studium

• Studijní cyklus tvoří 6 kurzů.

• V semestru lze studovat 1 nebo 2 kurzy; 
promoce již za časově „dohlednou“ dobu 1,5 roku. 

• Posluchači si v KS vybírají kurz sami. (Nyní       

nabídka 29 kurzů, před každým semestrem 1 nový.) 

• Slavnostní promoce pro zájemce jsou v aule 

ČZU v Praze. 

• Po promoci mohou pokračovat dalším cyklem, 

dosud nestudovanými kurzy.  
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Ukončení

Semestru: Závěrečné semináře v krajích, v KS.

• Zviditelnění zřizovatelů v regionu / VIP hosté.
Propagace zřizovatele – ale i výuky v regionech.

• Setkání se zástupci fakulty, lektory. 

• Podpora kontaktů, účast:  

- posluchačů z více KS (200 - 500, z 20 - 40 KS)

- tutorů pro jejich vzájemnou spolupráci.

Studijního cyklu: promoce (po individ. 6 kurzech). 
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Přínos posluchačům

Výuka: 

• Neomezené opakování videopřednášky a textů, 
doplnění učiva při neúčasti. 

• Opakované „sebetestování“ do 100 % úspěchu.

• Přednášená témata je vedou k dalšímu 
sebevzdělávání (např. knihy, internet).

Sociální aspekt:

Pravidelné setkávání stejné generace s 
podobným životním elánem v dané lokalitě. 



Virtuální U3V v ČR

K 1. 2. 2019 bylo v ČR zaregistrováno 280 KS.
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A důvod prezentace ?

Virtuální U3V je již 11 rokem úspěšně 

realizována v ČR a je možná její přenositelnost  

a realizace i na Slovensku s tím, že přednášky  

a komunikace s Centrem VU3V budou probíhat 

v českém jazyce.
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Děkuji za pozornost

Ing. Klára Nehodová

nehodova@pef.czu.cz 

tel.: +420 224 382 350


