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Do školy i v důchodu

Michaela Sehnalová

Virtuálním univerzitám třetího věku (VU3V) jsme se ve zpravodaji věnovali již několikrát. Nedávno jsme psali o tzv. 

konzultačním středisku VU3V, které funguje při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.[1] To na začátku roku 2017 

dosáhlo svého významného mezníku, když první absolventi završili šestisemestrální studium slavnostní promocí. 

Více v následujícím příspěvku. 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je již několikátým rokem zapojena do systému celoživotního vzdělávání. Roku 

2014 se stala konzultačním střediskem Virtuální univerzity třetího věku provozované a zaštítěné Provozně 

ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Díky včasnému zapojení do projektu mohli být první 

jičínští účastníci uceleného vzdělávacího programu nedávno promováni.

Virtuální univerzita třetího věku je forma celoživotního vzdělávání. Zprostředkovává seniorům přístup 

k přednáškám univerzitního typu bez ohledu na vzdálenost od univerzit, a to díky konzultačním střediskům. Po 

absolvování šesti semestrů jsou studenti pozváni k slavnostní promoci. Jelikož byl při spuštění projektu v Jičíně o 

studium velký zájem, byl vypraven autobus, který seniory odvezl hromadně přímo k České zemědělské univerzitě 

v Praze.

Senioři virtuální univerzitu oceňují především kvůli navázání a zlepšení sociálních vztahů. Ti jičínští vytvořili 

opravdu dobrou a sehranou partu. Jsou to spolužáci v pravém slova smyslu. Témata přednášek jsou pro ně 

atraktivní, a tak se scházejí v knihovně ještě před zahájením „vyučování“ a debatují nad tím, co se dozvěděli 

v minulých hodinách a jak zvládli test. Skvělí spolužáci, příjemné prostředí a milá paní tutorka jsou hlavním 

důvodem pro pokračování v dalším vzdělávání. „Díky paní Lence Dědečkové jsme byli velmi spokojení. Protože si 

nás velice váží, snažila se nám poskytnout co nejvíce informací. Budu chodit dál, protože je tam dost příjemných 

lidí a je to fajn. Jde i o setkávání,“ říká čerstvá absolventka paní Libuše Kasková. Virtuální univerzitu třetího věku 

navštěvují rovněž studenti, kteří již v mládí některou z univerzit vystudovali, a promoce pro ně není novým 

zážitkem. Sami ale říkají, že toto je pro ně příjemné doplnění vzdělání i z jiných oborů, než kterým se profesně 

věnovali celý svůj život. I oni jsou tedy se studiem spokojeni a budou pokračovat společně s dalšími spolužáky.

Promocí 16. 1. 2017 ale studentské setkávání neskončilo. Jičínské konzultační středisko bylo vyzváno 

k uspořádání celostátního závěrečného semináře tohoto semestru, jehož datum bylo stanoveno na 19. 1. 2017. 

Organizace semináře se zhostili pracovníci Knihovny Václava Čtvrtka, tutorka jičínského konzultačního střediska 

Bc. Lenka Dědečková a čerství jičínští absolventi virtuální univerzity. Pro konání semináře byly vybrány 

reprezentativní prostory Porotního sálu v jičínském zámku.

I přes silné mrazy se sjelo přes 150 návštěvníků. Náplň doprovodného programu byla vskutku vyčerpávající. 

Dopoledne započalo vystoupením žáků místní základní umělecké školy. Ti předvedli svůj ojedinělý autorský 

muzikál, jenž se stal třešničkou na dortu loňské kulturní sezóny v Jičíně. Po přestávce následovaly slavnostní 

proslovy ředitelky Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně Mgr. Jany Benešové a starosty města Jičín JUDr. Jana 

Malého. Studenti se též mohli přivítat s Ing. Klárou Nehodovou, manažerkou projektu Virtuální univerzity třetího 

věku. Náplní semináře byla historie. Historička Mgr. Hana Fajstauerová vyprávěla velmi poutavě o historii města. 

Po obědové přestávce pak mohli posluchači získané teoretické znalosti aplikovat během komentovaných 

prohlídek města.

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně nabízí seniorům vzdělávání v rámci Virtuální univerzity třetího věku i nadále, o 

studium je velký zájem. Zkušenosti se vzděláváním seniorů umožňují jičínské knihovně nabízet lepší služby. 

Jedná se především o dobrou komunikaci, individuální přístup, obsáhlou nabídku doporučené literatury k daným 



tématům a doprovodné vzdělávání. V Jičíně se tedy dočkáme dalších absolventů virtuální univerzity a těšíme se 

na jejich slavnostní absolutoria, z nichž máme stejnou radost jako studenti samotní.

Fotografie ze slavnostní promoce a závěrečného semináře jsou k dispozici ve fotogalerii knihovny: 

http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/11._1._Promoce_studentu_VU3V/, 

 http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/19._1._Zaverecny_seminar_VU3V%2C_Jicin%2C_Porotni_sal_zamku/.

Kontakt na autorku: sehnalova@knihovna.jicin.cz

Web konzultačního střediska VU3V Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně: http://vu3v-knihovnajicin.webnode.cz/

Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/ 

[1] Článek nazvaný Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) je k dispozici ve 4. čísle roku 2016.
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