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Shrnutí 

• Vzdělávání seniorů se na jaře nepodařilo efektivně přenést do virtuálního prostředí.  

• Univerzity a akademie třetího věku jsou v České republice velmi populární, mají 

dlouholetou tradici a každým rokem zájemců o tento druh vzdělávání roste.  

• Většina seniorů se ráda aktivně sdružuje a účastní komunitního života. Vlivem pandemie 

přišli nekompromisně o všechny možnosti aktivního stáří, byli uzavřeni ve svých 

domovech. Prioritou se stala ochrana jejich zdraví.  

• Komunikaci na dálku se seniory bylo obtížné nastavit plošně.  

• Více než 60 % procent seniorů nemá ve své domácnosti připojení k internetu.  

• Tradiční způsob komunikace prostřednictvím osobní donášky na papír tištěného materiálu 

má v naší společnosti stále opodstatnění.  

• Že nebude snadné spojit se na dálku a prostřednictvím technologií a internetu se seniory 

poznal hned po univerzitách a akademiích třetího věku také stát. Hlavním problémem 

v plánu očkování byla registrace seniorů online.  

• Senioři si počkají, až bude možné studovat zase prezenčně. Těší se na osobní kontakt.  

• Některé univerzity třetího věku i přesto vsadily na digitální podobu výuky.   
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Pandemie covid-19 omezila či zastavila také prezenční vzdělávání seniorů na univerzitách 

a akademiích třetího věku. Zatímco žáci a studenti se téměř okamžitě začali učit na dálku 

prostřednictvím moderních digitálních technologií, pro seniory se tuto formu vzdělávání 

na jaře nepodařilo plnohodnotně zajistit.  

V minulém roce studovalo na univerzitách třetího věku (U3V) při vysokých školách v České 

republice téměř padesát tisíc seniorů. Studium na těchto univerzitách není sice podle zákona 

vysokoškolským studiem, formálně ho však velice připomíná. Posluchači studují kurzy v délce 

od jednoho až do čtyř semestrů, na přednášky chodí několikrát v týdnu, vypracovávají testy 

nebo odevzdávají závěrečné práce. Senioři mají svůj studijní plán a další povinnosti, které musí 

plnit.  

V České republice je dlouhodobě tato forma vzdělávání velmi oblíbená. Nejenom proto, že to je 

skvělý nástroj, který má pozitivní vliv na kvalitu života seniorů, ale také se prostřednictvím 

univerzit třetího věku daří naplňovat základní lidské potřeby a osobní zájmy. To vše seniorům 

prospívá a vede k dobré fyzické a duševní kondici i v pokročilém věku.  

První univerzita třetího věku byla u nás založena v Olomouci v roce 1986 při Univerzitě 

Palackého v Olomouci na lékařské fakultě za spoluúčasti Českého červeného kříže. Záhy na to 

vznikla také v Praze na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, o jejíž zřízení se zasloužil 

profesor Pacovský. Postupně se přidávala další města, ale nutno podotknout, že naprostá 

většina univerzit třetího věku vznikala na základě osobní či lokální aktivity a vznik 

těchto institucí provázela systémová roztříštěnost. Nyní se pobočka univerzity třetího věku 

nachází v každém větším městě. Dle slov vedoucí pracovnice Městské knihovny v Teplicích 

nad Metují, která ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity 

v Praze pravidelně pořádá studijní kurzy U3V pro seniory, se každým rokem počet zájemců 

o tyto kurzy zvyšuje. Paní vedoucí nejvíce oceňuje tuto formu vzdělávání pro seniory 

jako skvělý nástroj, jak si udržet kvalitu života, a i v pokročilém věku posílit kognitivitu.  

Univerzity a akademie třetího věku jsou u seniorů velmi 

oblíbené  

Náš neformální vzdělávací systém nabízí i další možnosti vzdělávání seniorů. Jsou to akademie 

třetího věku, které považujeme za středně těžkou formu vzdělávacích aktivit pro seniory. 

Akademie jsou zastoupeny především v těch regionech, kde nejsou vysoké školy. Obvykle mají 

trvání v rozmezí jedné nebo více semestrální etapy. Obsah vzdělávání je přizpůsoben potřebám 

seniorů, ale i potřebám lokálním. Nejčastěji se obsahy kurzů orientují na medicínu, kulturu, 

historii, literaturu, ekologii. Oblíbené jsou také aktivity rekondiční a rekreačně sportovní.1  

Zřejmě nejrozšířenější formu institucionalizovaného setkávání seniorů s delší tradicí 

a převážně s charakterem občanského sdružení zastupují kluby důchodců a seniorská centra. 

Zde se zaměřují především na široce otevřené zájmové činnosti důchodců. Činnosti klubů jsou 

velmi pestré, neboť organizují velmi různorodé aktivity v oblasti rozvoje seniora, 

jako jsou besedy s lékaři, výstavy nejrůznějších výtvorů, návštěvy kulturních akcí, společné 

výlety a vycházky, ale také oslavy významných narozenin svých členů.  

 
1 PETŘKOVÁ, Anna. Problémy vzdělávání seniorů na konci druhého tisíciletí. Andragogika: čtvrtletník 

pro vzdělávání dospělých. Praha: DAHA, 1999, , 8. ISSN 1211-6378.  

Policy Brief – Tomáš Hamberger, březen 2021 
 

Vzdělávání seniorů v době pandemie 
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Pandemie je k seniorům nekompromisní  

Z výše popsaného vyplývá, že senioři žijí aktivním a komunitním životem. Velmi rádi 

vyhledávají možnosti neformálního vzdělávání zejména i proto, že je to pro některé z nich 

jediná šance, jak se s někým potkat, komunikovat a sdílet své myšlenky. O to více byl pro ně 

bolestnější zásah pandemie a totální přerušení veškerých aktivit.  

Na jaře tak většina vzdělávacích institucí zrušila pro seniory prezenční výuku a ti tak ze dne 

na den přišli o všechny benefity, které jim univerzita třetího věku do jejich života přinášela. 

Nastavení efektivní distanční formy výuky zde bylo ještě více problematické než v rámci 

základních a středních škol, což přispělo k tomu, že většina vzdělávacích institucí poskytujících 

vzdělávací programy v rámci univerzit třetího věku od této možnosti na jaře ustoupila. 

Prioritou číslo jedna se stala ochrana zdraví a příprava aktivit pro seniory, které by jim 

umožňovaly udržení dobré fyzické i duševní kondice i během pandemie covid-19.  

Nebylo snadné nastavit efektivní komunikaci se seniory v době 

pandemie  

Během léta vzniklo několik zajímavých projektů na zapojení a povzbuzení seniorů v době 

nouzového stavu. Největší naděje se vkládaly do virtuálních univerzit třetího věku (VU3V). 

Tato forma výuky má digitální vzdělávací obsah a komunikace s přednášejícím je zajištěná 

online, ale i za normálních okolností se k němu účastníci scházejí prezenčně, například 

v knihovně. Problém byl tedy podobný, nemožnost dostat vzdělávací obsah do domácností 

seniorů.  I tak ale většina vzdělávacích institucí svůj vzdělávací obsah zdigitalizovala a umístila 

jej nejčastěji v podobě videí na své či speciální webové stránky. Zájemci, kteří měli ze svých 

domovů přístup k internetu, zde mohli najít tipy pro studium různých témat. Na webových 

stránkách jsou uváděny odkazy na odborné i popularizační články. Dále jsou k dispozici tipy 

na čtení a na podpoření fyzické kondice seniorů. Nechybí ani video lekce cvičení.  

Jako příklad dobré praxe můžeme uvést činnost univerzity třetího věku při Mendelově 

univerzitě v Brně, která zřídila pro seniory speciální webové stránky s názvem Univerzita 

třetího věku v době pandemie. Uznání také patří Ministerstvu práce a sociálních věcí, 

které začalo vydávat časopis s názvem Povzbuzení. A byl to právě tento časopis, který se díky 

své dostupnosti a technicky nenáročnému přenosu informací stal u seniorů v době pandemie 

velmi populární. O distribuci týdeníku se starají krajští koordinátoři a obsahově je zaměřen 

na tradiční témata. Obsahuje také důležité informace o nemoci covid-19. Krajská 

koordinátorka pro Královéhradecký kraj paní Fröhlichová k týdeníku Povzbuzení dodává: 

„Jak se říká, na všem špatném je něco dobré. Jsem moc ráda, že v této nelehké společenské 

době přinesl náš časopis potěšení, informace, rozptýlení a zábavu nejen osamělým seniorům, 

ale i mnohým dalším, kterým se dostal různými cestami do rukou. Měla jsem největší radost, 

že se našli tací, kteří neváhali časopis tisknout a roznášet ve svém okolí, že se našli starostové 

a pečovatelky, kteří využili obsah časopisu k šíření informací, osvětě v různých oblastech, 

cvičení a podpoře zdraví.“ 
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60 % seniorů je bez připojení k internetu 

Sdělení paní Fröhlichové ukazuje ale mnohem více. Papírový tisk a distribuce média po osobní 

linii je dokladem, že je stále velké množství seniorů bez přístupu k internetu. I když se tato čísla 

dle Českého statistického úřadu každoročně zlepšují, je to stále dost na to, aby nebylo možné 

oslovit digitálním obsahem seniory plošně.2 Logicky to byl jeden z hlavních problémů, 

proč univerzity třetího věku nebo akademie třetího věku nemohly plynule navázat vzděláváním 

seniorů distanční a online formou. Netřeba zdůrazňovat, že pro tuto formu vzdělávání 

je potřeba internetové připojení a vhodné digitální zařízení. Jak z uvedeného grafu vyplývá, 

tak 60 % seniorů internet ve své domácnosti nemá.  

Tabulka 1: Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci 

 

Zdroj: Český statistický úřad, 2020. 

Je to poměrně alarmující číslo a může trvat i několik let, než se poměry otočí. O to více se musí 

tato statistika brát v potaz a musí se začít více zohledňovat okruhy problémů, které se objevily 

s přerušením prezenčního vzdělávání seniorů, ale také například s přihlašováním seniorů 

na očkování prostřednictvím webové aplikace. Toto jsou dva jasné signály, že naše země ještě 

není připravena veškerý obsah a komunikaci přenést do virtuálního prostředí. 

Což ale primárně neznamená, že je špatně. Zachování určitých tradičních postupů a forem 

komunikace je minimálně ve vztahu ke starším lidem slušné. A naopak uchvácený tlak 

na digitalizaci kýžené ovoce nepřinese. Ostatně to pochopily velmi rychle vzdělávací i další 

instituce pracující se seniory, a tak s příchodem pandemie musely začít více a důkladněji 

přemýšlet a plánovat, jakým způsobem opět navážou kontakt se seniory, které pandemie  

covid-19 nekompromisně uzavřela ve svých domácnostech či domovech seniorů.  

  

 
2 Informační společnost v číslech – 2020. Český statistický úřad. 2020. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/informacni-spolecnost-v-cislech-2020.    

https://www.czso.cz/csu/czso/informacni-spolecnost-v-cislech-2020
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Pochvala seniorům za jejich digitální dovednosti  

Některé univerzity třetího věku i přesto vsadily na digitální podobu výuky a komunikaci s tím, 

že svým seniorním studentům zajistily potřebnou techniku. Často také seniorům pomohla 

rodina či vnoučata. Na univerzitě třetího věku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně se tak mohlo 

plynule navázat na přerušení způsobené pandemií. Studenti a učitelé se mezi sebou domlouvali 

elektronicky. Trochu složitější to bylo u kurzů, které byly zaměřeny prakticky, 

například kresba, ale i zde si všichni účastníci dokázali poradit. To je zároveň i hezký důkaz 

toho, že se moderní technologie může naučit ovládat i starší člověk. Prorektorka zlínské 

univerzity pro vnější a vnitřní vztahy Adriana Knápková k tomu dodává: „Jsme rádi, že naši 

senioři jsou natolik aktivní, že se bez problémů zapojili do výuky na dálku, jejich reakce jsou 

úžasné, řada z nich se s velkou chutí nejprve pustila do instalace potřebných programů 

na svých počítačích a teď už fungují v plném nasazení.“   

Podobná situace byla ale spíše výjimkou. Většina vzdělávacích institucí přistoupila k plošnému 

zrušení výuky. Na některých univerzitách a akademiích třetího věku toto opatření zavedli 

v jarní i v podzimní fázi pandemie. Několik univerzit informovalo také o tom, že sice vzdělávací 

distanční kurzy na podzim spustilo, ale v průběhu se z nich senioři začali odhlašovat. Dle slov 

některých účastníků tato forma studia pro ně není vhodná a počkají si, až bude možné opět 

studovat prezenčně. Pro některé seniory to tak znamená téměř roční vyloučení z mnohdy 

jediné socializační aktivity, kterou ve svém životě mají, a která je pro ně logicky tolik důležitá. 

Společnost by neměla zapomínat na seniory a měla by bojovat za návrat k jejich aktivnímu 

životu, stejně jako bojuje za návrat dětí do škol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Hamberger je pedagog prosazující moderní 

trendy ve vzdělávání, zabývá se prevencí kybernetické 

kriminality a na toto téma pravidelně realizuje 

vzdělávací projekty pro děti a mládež. 

Dále je členem Klubu aktivních ve vzdělávání. Během 

pandemie Covid-19 založil projekt Digitální pohotovost 

4.0 pomáhající školám zvládat distanční výuku 

a vzdělávání. 

V současnosti působí jako poradce náměstkyně 

ministra průmyslu a obchodu pro oblast digitalizace 

a inovací a technického vzdělávání a jako poradce 

předsedy vlády České republiky pro oblast školství. 

TOMÁŠ HAMBERGER 
Analytik 
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