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Historie Univerzity tćetího vÙku nabJihoÍeské univerzitÙ vbÌeských BudÙjovicích zaÍíná vbroce 1991 nabFakultÙ zdravotnÙ sociální. Vznik fakulty iniciovaný
pracovníky nemocnice III. typu, tj. fakultního sb patnáctiletou zkušeností sb výchovou medikę, postgraduálním vzdÙláváním lékaćę ab stćedních zdravotnických pracovníkę vebspolupráci sblékaćskými fakultami
Univerzity Karlovy vbPraze abPlzni, urÍil její zdravotnickou orientaci. Tehdejší rektor JihoÍeské univerzity
doc.bPhDr.bJićí Divíšek, CSc., abdÙkanka ZdravotnÙ sociální fakulty doc.b PhDr.b Jana Šemberová, CSc., myšlenku ab úmysl založit ab rozvíjet Univerzitu tćetího
vÙku podpoćili.
1992/1993 – 1994/1995. První studijní obor PéÍe
obÍlovÙka abjeho zdraví otevćela univerzita vbakademickém roce 1992/1993. Nabídla senioręm šesti semestrový zdravotnÙ sociální program sb tćíhodinovou dotací pćímé výuky abdvÙma hodinami konzultací týdnÙ
(„seniorský Ítvrtek“), sb povinnostmi plnit zápoÍty
abdílÍí zkoušky, vbzávÙru studia vypracovat abobhájit
absolventskou práci. Vb Íervnu 1995 pći slavnostním
pćedávání osvÙdÍení ob mimoćádném studiu jejím
28 absolventęm ucelený vzdÙlávací program uzavćela. VbkvÙtnu 1996 podpoćila ustavení Klubu absolventę Univerzity tćetího vÙku abpćihlásila se kbúÍasti
nab tvorbÙ ab realizaci kontinuálního programového
vzdÙlávání seniorę.
1995/1996 – 1997/1998. Realizací oboru PéÍe ob ÍlovÙka ab jeho zdraví vb akademickém roce 1995/1996–
1997/1998 Univerzita tćetího vÙku prokázala, že ibneprofesní zájmové vzdÙlávání lze poskytovat nab„univerzitní“
úrovni. Ucelený pohled nabvzdÙlávání jí souÍasnÙ umožnil oznaÍit oblasti, které je nutné mít nabzćeteli pći vzdÙlávání dospÙlých vb pozdÙjším vÙku. Jde ob oblast poÍítaÍové ab funkÍní gramotnosti, kultivace volného Íasu,
kultury mezilidské vzájemnosti ablidského bytí (hledání
smyslu života abvyšších cílę).
1998/1999 – 2000/2001. Následná koncepce vzdÙlávání doznala podstatných zmÙn. Nový studijní obor
ÌlovÙk veb zdraví, nemoci ab tísní se pćemÙnil veb dvoustupûový, sbmožností volby délky abtypu vzdÙlávacího
programu. První roÍník byl vstupní, uvádÙjící dobstudia, volba varianty programu Abbyla volbou uceleného
abtematicky uzavćeného oboru probíhajícího pobroÍnících ab ukonÍeného vb závÙru šestého semestru.
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Druhý abtćetí roÍník pćedpokládal prohloubení klíÍových témat oboru abvzdÙlávání vboblasti informatiky
ab komunikace. Volba varianty programu B ab C byla
volbou stupnÙ nároÍnosti studia ab ovÙćení možnosti
vstupu dobprojektových aktivit (národních ibzahraniÍních) abaktivní úÍasti vbnich. Slavnostní imatrikulací
(10.b11.b1998) ab„promocí“ (28.b6.b2001) nabJihoÍeské
univerzitÙ vbÌeských BudÙjovicích abnavazující úÍastí
vb evropském vzdÙlávacím programu SoLiLL: Self organised Learning in Later Life (2000–2002) šesti partnerských zemí pćispÙlo dvacet osm úÍastníkę Univerzity tćetího vÙku kb tomu, že JihoÍeská univerzita
vb Ìeských BudÙjovicích prezentuje vzdÙlávací koncepci jako „pćíklad dobré praxe“.
2001/2002 – 2003/2004. Ìtvrtý vzdÙlávací cyklus
Univerzity tćetího vÙku (2001–2004) nab ZdravotnÙ
sociální fakultÙ vbÌeských BudÙjovicích abnabdetašovaném pracovišti vb Písku ovÙćil model vícestupûového
vzdÙlávání abnaznaÍil další možnosti kbrozšíćení „univerzitní“ nabídky programę, oborę, modulę abinovaÍních vzdÙlávacích kurzę pro zájemce vbpozdÙjším vÙku.
Studium speciÞk procesu vzdÙlávání vbpozdÙjším vÙku,
pćíprava ab uspoćádání konference „Aktuální otázky
vzdÙlávání seniorę“ (2002) ab„UÍení vbpozdÙjším vÙku“
(2003) umožnily pćedstavit koncepci navazujícího
výbÙrového programu Kvalita života vbpozdÙjším vÙku.
VýbÙrový program je ojedinÙlý tím, že dobvzdÙlávacích
Íinností vÍlenil distanÍní prvky abpro nový typ výuky
pćipravuje „mentory“ abprojektové manažery zbćad aktivních seniorę. Pćíprava mentorę abseniorských týmę
nab participaci programę vb národních ab evropských
projektech naznaÍila smÙr, kam se Univerzita tćetího
vÙku nab JihoÍeské univerzitÙ vb Ìeských BudÙjovicích
nabcestÙ svého dalšího rozvoje bude ubírat.
2004/2005 – 2006/2007. Šedesát teoretických pćednášek abnavazujících semináćę, dvÙ studijní soustćedÙní, realizovaná nabídka volitelných kurzę nab podporu poÍítaÍové abinformaÍní gramotnosti, vzdÙlávací
akce „Internet pro seniory“ veb spolupráci seb sdružením Život 90 vyplnily základní program oboru ÌlovÙk veb zdraví, nemoci ab tísni vb pátém vzdÙlávacím
cyklu (2004–2007). Jejich realizace potvrdila pevné
obsahové ab organizaÍní ukotvení šestisemestrových
studijních oborę veb vzdÙlávacím systému Univerzity
tćetího vÙku ab vytvoćila prostor pro další vzdÙlávací
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Íinnosti ab nové projektové aktivity. Seniorské týmy
Univerzity tćetího vÙku se staly ćešiteli evropských
projektę CBC Phare: Žít aktivnÙ absbpćáteli nabdruhé
stranÙ hranice (2004–2005), Interreg IIIA: Nová setkání sbpćáteli nabobou stranách hranice (2005–2006)
ab Interreg IIIA: Osobnost ab místa Íesko-rakouského
pohraniÍí, které spojuje historie absouÍasnost (2006–
2007) abnové Centrum celoživotního vzdÙláváníb– U3V
budované zb prostćedkę Rozvojových projektę MŠMT
nabpodporu rozvoje infrastruktury Univerzity tćetího
vÙku (2004–2009) se stalo dęstojným edukaÍním
abprojektovým zázemím.
2007/2008 – 2009/2010. InformaÍní abkomunikaÍní
technologie (ICT) pćinesly dob vzdÙlávání seniorę
nové podnÙty. Výuka vb ucelených studijních programech abmodulech probíhala sbjejich podporou. Široká
ab strukturovaná nabídka kurzę sb možností výbÙru
podle úrovnÙ znalostí, dovedností ib zájmu úÍastníkę ab cílových skupin – zaÍáteÍníkę, pokroÍilých,
úÍastníkę ab absolventę U3V, mentorę ib seniorských
týmę vb projektech e-LiLL: e-Learning in Later Life
(2006–2008) ab EWA: European Women in Older Age
(2010–2012)b – se neomezila pouze nab výuku. Vícestupûový vzdÙlávací model, umožûující úÍastníkęm
studijní plány oborę spoluvytváćet, modiÞkovat, nové
ab navazující programy ab kurzy iniciovat, dokonce
dobnich vbroli mentorę vstupovat, abjejich vzdÙlavatelęm „univerzitní“ charakter výuky garantovat, se stal
nástrojem ab zárukou kontinuálního rozvoje seniorského vzdÙlávání jako speciÞcké formy celoživotního
uÍení nabJihoÍeské univerzitÙ vbÌeských BudÙjovicích.
Ukazuje cestu vpćed, nevrací absolventy zpÙt dobtradiÍních abopakujících se programę abkurzę.
2010/2011 – 2012/2013. Základní nabídku vzdÙlávacích programę Univerzity tćetího vÙku tvoćilo
vbakademickém roce 2010/2011 pÙt studijních oborę:
ÌlovÙk veb zdraví, nemoci ab tísni, ÌlovÙk jako souÍást
pćírody, ÌlovÙk vbpćírodÙ abspoleÍnosti, PéÍe obduchovní
rozmÙr ÍlovÙka ab Kćesēanská reßexe. Navazující výbÙrové programy Kvalita života ab Evropské ženy vb pozdÙjším vÙku, volitelný psychologický modul (Komunikace jako základ kultury, Konßikty vb interpersonálních
vztazích abInspiromat asertivity), historický (Zbhistorie
Ìeských BudÙjovic, Tradice ab zvyky, zvláštÙ jihoÍeské)
ab pćírodovÙdný modul (Šumava známá ab neznámá)

nabídku obohatily. Kurzy výtvarné tvorby abpohybové
výchovy (Nordic walking) ji zatraktivnÙly. Kurzy ICT
umožnily rozvíjet seniorské vzdÙlávání sb podporou
informaÍních ab komunikaÍních technologií, soubÙžnou ab paralelní výukou (individuální, projektovou,
mezigeneraÍní) zvyšovat vzdÙlávací kompetence
úÍastníkę. „Živá“ bezprostćední komunikace sb nimi
ab mezigeneraÍní setkávání seniorę ab studentę akreditovaných oborę nab pćednáškách vb univerzitních
posluchárnách, knihovnách ab archivech, pći ćešení
výzkumných ab projektových zadání, získávání údaję
ab jejich následné interpretaci se ukázala jako nezastupitelná. Dobrým pćíkladem této spolupráce
byla realizace spoleÍných univerzitních pćednášek
ab pćednáškových cyklę urÍených ćádným studentęm
oborę anglistiky prof.b PhDr.b Martina Hilského, CSc.
(Shakespeare vb kontextu evropské renesance) ab historie prof.b PhDr.bVáclava Bęžka, CSc. (SvÙty posledních
Rožmberkę).
Další nové zájemce získala U3V nejen zaćazením
mimoćádnÙ úspÙšného cyklu Šumava známá ab neznámá pod taktovkou absolventę Univerzity tćetího
vÙku (Ing.bJarmily Hanákové, Františky Kuncové), ale
také rozšíćením konzultaÍní ab poradenské Íinnosti
pro seniory. Vbrámci programu zvyšování ÞnanÍní gramotnosti byl vebspolupráci sbÌeskou národní bankou
dob nabídky kurzę celoživotního vzdÙlávání zaćazen
cyklus FinanÍní trhy abmy, garantovaný JUDr.bHelenou
Kolmanovou, ćeditelkou Odboru ochrany spotćebitele. Vb akademickém roce 2010/2011 poskytovala JU
vzdÙlávání vb 35 programech Univerzity tćetího vÙku
1 141 úÍastníkęm.
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