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Vzdělání má hořké kořeny, 
ale sladké ovoce.

Roots of education are bitter, 
but the fruit is sweet. 
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Co je to univerzita třetího věku?
Univerzita třetího věku, ve zkratce U3V, je souborem programů 
celoživotního vzdělávání zaměřeným na vzdělávání osob 
v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření 
univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro 
osoby seniorského věku. Cílem U3V je nejen prohlubovat 
dosavadní vědomosti, ale také prezentovat nové poznatky, 
obory a technologie, které jsou jinak seniorům nepřístupné. 
Masarykova univerzita úspěšně realizuje kurzy Univerzity 
třetího věku již od roku 1990 a je považována za jednu z nej-
větších a nejvyhledávanějších univerzit třetího věku v České 
republice. Jádro vzdělávací činnosti U3V na Masarykově 
univerzitě tvoří dlouhodobé (tří- až čtyřleté) a krátkodobé 
(několikatýdenní) kurzy. Na obsahovém zajištění vzdělávacího 
programu se podílí všech devět fakult univerzity.

Kdo se může na U3V přihlásit?
Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla 
věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má 
úplné středoškolské vzdělání s maturitou.

Jak probíhá výuka?
Výuka na Univerzitě třetího věku je realizována formou 
přednášek, případně cvičení, seminářů a exkurzí. Jednotlivé 
přednášky trvají 2 vyučovací hodiny. Konají se jednou 
za čtrnáct dnů v době od října do května. Vzdělávání je 
bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, jehož výši pro 
akademický rok stanovuje prorektor. Účastník programu U3V 
získá po jeho absolvování osvědčení, které je mu předáno 
na slavnostní promoci. 

Jak se přihlásit?
Přihlášky do jednotlivých dlouhodobých kurzů U3V pro aka-
demický rok se podávají na speciálním formuláři v období 
od května do června v kanceláři Univerzity třetího věku MU, 
Komenského nám. 2, Brno.
Přihlášky lze podávat též elektronicky prostřednictvím 
Obchodního centra Masarykovy univerzity: 
http://is.muni.cz/obchod/fakulta/u3v

Všeobecné informace
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What is the University of the Third Age? 
University of the Third age (abbreviated as U3A) is a set 
of life-long learning programmes focused on educating 
persons in the post-productive age. The main mission of the 
U3A education is to open university sources of knowledge, 
fi ndings and skills to older persons. The U3A stated as its 
goal not only to deepen the existing knowledge but also to 
introduce new fi ndings in fi elds and technologies otherwise 
inaccessible to older citizens. Masaryk University successfully 
runs U3A courses since 1990 and is considered one of the 
biggest and most sought after U3A in the Czech Republic. 
Long-term (three or four years) and short-term (several 
weeks) courses form the core of U3A education at Masaryk 
University. The content structure of educational programmes 
is created by all nine faculties of the university. 

What are admission conditions?
Anyone who has reached the eligibility age threshold for 
a retirement pension and received a full secondary school 
education concluded by a secondary school-leaving exam 
can become a participant in a U3A programme.

What is the structure of U3A education?
Education at the University of the Third Age takes the form of 
lectures or tutorials, seminars, and educational excursions. The 
individual lectures are comprised of two 45 minutes lessons 
and take place once in a fortnight from October to May. 
Education is free, and an enrollment fee is paid on an annual 
basis. Enrollment fee for each year is determined by the vice-
rector. After completing a U3A programme, participants are 
awarded a certifi cate of completion at a graduation ceremony. 

How to enroll?
Applications forms for individual U3A long-term courses 
may be fi lled out between May and June in the offi ce of 
the Masaryk University University of the Third Age, located 
at Komenského nám. 2, Brno. It is also possible to apply 
electronically via the Masaryk University Shopping Center.

General Information
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Tematické 
krátkodobé kurzy

Themed Short-term 
Courses

Themed short-term courses are also offered 
beyond the scope of the U3A programme. 
These courses include ICT, foreign 
languages, physical education/recreational 
activities, current issues in humanities and 
natural sciences etc. Several dozen short-
term courses in the above mentioned fi elds 
take place during an academic year. 

Nad rámec základního programu Univerzity 
třetího věku jsou pro jeho účastníky 
organizovány tematické krátkodobé 
kurzy zaměřené například na počítačové 
technologie, výuku cizích jazyků, 
pohybově relaxační aktivity, aktuální 
otázky a problémy z oblasti humanitních 
i přírodních věd. Během akademického roku 
proběhne několik desítek krátkodobých 
kurzů z výše zmíněných oblastí.
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 Kurz grafi cké techniky
Graphic Techniques Course

 Kurz aquaaerobiku
Aqua Aerobics Course

 Kurz digitální fotografi e
Digital Photography Course
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Exkurze

Educational 
Excursions
U3A participants can take part in one-day 
educational excursions that are thematically 
related to the content of lectures or themed 
courses. Participants will have an opportunity 
to visit the Department of Forensic Medicine 
and the Department of Anatomy at the 
University Campus, the Botanical Garden, 
They could take part in guided visits to 
the buildings of the individual faculties of 
Masaryk University. We also travel throughout 
the Czech Republic to view exhibitions 
and places of interest from a historical and 
cultural point of view. These guided tours are 
always accompanied by expert narratives.

Pro posluchače U3V jsou organizovány 
také jednodenní exkurze vztahující se 
k obsahu přednášek či tematických kurzů. 
Jejich účastníci mohou navštívit např. 
Ústav soudního lékařství, Anatomický ústav, 
Univerzitní kampus, Botanickou zahradu, 
pořádány jsou také prohlídky budov 
jednotlivých fakult MU. Navštěvujeme 
i výstavy či zajímavá kulturně-historická 
místa v České republice, a to vždy 
s odborným výkladem.

 Exkurze v Muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně
The Museum of Southeastern Moravia in the city of Zlín 
educational excursion

 Exkurze v památkové rezervaci Štramberk
Štramberk Urban Conservation Area educational excursion

 Exkurze v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity
The Masaryk University Campus educational excursion
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 Exkurze v klášteře Nová Říše
Nová Říše Abbey educational excursion

 Prohlídka Regionálního muzea v Kopřivnici
Regional Museum in the town of Kopřivnice 
Guided tour

 Komentovaná prohlídka památek v centru Brna
Guided Sightseeing tour through 
the Centre of the City of Brno

 Návštěva Baťovy vily ve Zlíně
A Visit to the Baťa Villa in the City of Zlín
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Mimořádné 
přednášky

Special Lectures

Další významnou aktivitou U3V jsou 
tzv. mimořádné přednášky. Vystupují 
na nich emeritní rektoři, současní i bývalí 
představitelé vysokých škol či jiných 
prestižních institucí a další významné 
osobnosti vědy a kultury. Vyslovují se 
zde k vysoce aktuálním společenským 
a odborným tématům. 

Special lectures are another important 
U3A offering. Rectors Emeriti, current and 
former University representatives, and other 
renowned scientifi c and cultural experts 
in their fi elds speak at topical viewpoints 
on timely controversial social, political, 
and technical issues will be presented and 
debated.

 Z přednášky Jiřiny Šiklové na téma 
Demografi cké změny a jejich důsledky
From Jiřina Šiklová’s lecture on Demographic 
changes and their consequences

 Z přednášky Otakara Motejla 
na téma Budování právního státu
From Otakar Motejl’s lecture on Constructing 
a Rule of Law

 Z přednášky opata Lukáše Evžena Martince 
na téma Gregor Johann Mendel: člověk, opat 
a vědec – zakladatel dnešní genetiky
From Abbot Lukáš Evžen Martinec’s lecture 
on Gregor Johann Mendel: The Man, the 
Abbot and the Founder of Contemporary 
Genetics 
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 Z přednášky Jiřího Grygara 
na téma Věda, víra a Sisyfos
From Jiří Grygar’s lecture on Science, 
Religion, and Sisyphus

 Z přednášky opata Lukáše Evžena Martince 
na téma Stříbrný oltář v bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie
From Abbot Lukáš Evžen Martinec’s 
lecture on Silver Altar in the Basilica of the 
Assumption of the Blessed Virgin Mary

 Z přednášky Petra Vavřína na téma 
Umělá inteligence, současný stav, aplikace, budoucnost
From Petr Vavřín’s lecture on Artifi cial Intelligence, 
Present, Application, and Future

 Z přednášky Antonína Přidala 
na téma Shakespearovské otázky
From Antonín Přidal’s lecture 
on Shakespearean Questions
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Studovny

Účastníci Univerzity třetího věku mohou 
bezplatně využívat počítačovou studovnu 
na Pedagogické fakultě a počítačovou 
cvičebnu a studovnu na Fakultě sociálních 
studií. Mají zde k dispozici počítače, 
připojení na internet, televizi s DVD 
a dataprojektor. Mohou tu číst denní tisk, 
časopisy, případně si zapůjčit skripta, 
knihy, encyklopedie, slovníky a populárně 
naučné publikace. V obou učebnách je jim 
k dispozici asistent.

Study Rooms

U3A participants can use computer study 
rooms at the Faculty of Education and 
computer practice rooms and study room 
at the Faculty of Social Studies free of 
charge. These rooms are equipped with 
computers, internet connection, TV, DVD 
player, and data projector. U3A participants 
may read daily newspapers, magazines, and 
borrow lecture notes, books, encyclopaedias, 
dictionaries, and non-fi ction literature. Staff 
will freely assist visitors in both rooms, 
providing U3A participants with support as 
needed.

 V počítačové studovně na Fakultě sociálních studií
In the Faculty of Social Sciences computer study room

 Prostory knihovny a studovny knih a časopisů
Book and Magazine Study Room Premises
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Mezinárodní 
spolupráce

V roce 2009 byla navázána intenzivní 
spolupráce Univerzity třetího věku 
Masarykovy univerzity v Brně se 
Seniorenkolleg Univerzity Lipsko. Za tu 
dobu bylo realizováno již několik týdenních 
výměnných pobytů. Každý z nich byl doslova 
prošpikován vzdělávacími, kulturními 
i pohybovými aktivitami. 

International 
Cooperation

In 2009 Masaryk University’s University of 
the Third Age in Brno launched an intensive 
cooperation with Leipzig University’s 
“Seniorenkolleg”. Since then, several week-
long exchange visits were organised. Each 
of them was truly bursting with educational, 
cultural, and physical activities.

Společné foto před univerzitou Bauhaus v Dessau. 
Seniorská škola realizovaná ve spolupráci 
s Univerzitou Lipsko, říjen 2013

In front of the former Bauhaus University 
in Dessau. Seniors School organised 
in cooperation with the Leipzig 
University, October 2013
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 Fotografi e z Česko-německé letní seniorské školy konané v Telči v roce 2012
A 2012 photograph from a U3A summer school in the town of Telč 
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Členství, 
spolupráce v rámci 
České republiky

Jsme členy Asociace univerzit třetího 
věku České republiky. Spolupracujeme 
např. s Moravskou zemskou knihovnou, 
Moravským zemským muzeem, Radou 
seniorů, Městskou policií, … Své aktivity 
rozhodně navenek neskrýváme a dáváme 
o nich světu vědět – naše webové stránky 
jsou prakticky denně aktualizovány a jejich 
anglickou mutaci mohou číst i zahraniční 
zájemci. Můžete se stát našimi přáteli 
i na Facebooku. 

Membership and 
Cooperation within  
the Czech Republic

We are a member of the Association of the 
Universities of the Third age of the Czech 
Republic. We cooperate with the Moravian 
Library, the Moravian Museum, Senior 
Committee (Rada seniorů), Brno Municipal 
Police, etc. We are proud of our varied 
activities and want to let the world know 
about everything we do. Our web pages are 
regularly updated – often on a daily basis. 
Foreign applicants may read about our 
activities via the English version of our web 
pages. You an also become our friends on 
Facebook.



23 

 Komentovaná prohlídka Moravské zemské knihovny
Guided Tour in the Moravian Library

 Rozhovor se strážníky Městské policie 
v rámci kurzu Prevence kriminality
An interview with members of the Brno 
Municipal Police during a Crime Prevention Course



24 

Propagace

Pro posluchače Univerzity třetího 
věku vydáváme učební texty, které se 
vztahují buď k tematickým kurzům, nebo 
mimořádným přednáškám. Vydali jsme 
publikaci o historii univerzit třetího věku 
v České republice (v českém i anglickém 
jazyce).

Zveřejňujeme články v časopisech, 
vystupujeme na odborných konferencích. 
Výtvarné práce seniorů vystavujeme nejen 
v Brně, ale i v zahraničí. Naše aktivity 
míváme možnost prezentovat na televizní 
obrazovce v pořadech věnovaných 
seniorskému vzdělávání. 

Publicity

For our U3A participants, we publish 
textbooks linked either to the content of 
themed courses or special lectures. We have 
also published a book—in both Czech and 
English— on the history of Universities of 
the Third Age.

We publish in journals and our activities 
are promoted at expert conferences. We 
organise exhibitions of U3A participant 
artwork not only in the city of Brno but 
abroad as well. We also promote our 
activities in TV shows devoted to senior 
education.
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 Prezentace aktivit Univerzity třetího věku v televizi
Presentation of the U3A activities on the Czech TV stations

 Prorektoři Univerzity Lipsko a Masarykovy univerzity 
na vernisáži výstavy seniorských kreseb a fotografi í v Lipsku 
Vice-rector of the Leipzig University and the Vice-rector of the 
Masaryk University at the exhibition opening of photographs 
and drawings created by U3A participants in the city of Leipzig
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Kontakty

Korespondenční adresa
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Adresa kanceláře U3V 
Komenského nám. 2, 602 00 Brno

Úřední hodiny 
pondělí, středa 9.00—11.00
úterý, čtvrtek 13.00—15.00

Informační linka 
Univerzity třetího věku MU
tel. 549 498 141
u3v@rect.muni.cz

www.u3v.muni.cz

Contacts
Postal address
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

U3A offi ce address 
Komenského nám. 2, 602 00 Brno

Offi ce hours
MO, WED 9.00—11.00
TUE, THU 13.00—15.00

Masaryk University 
U3A information line
tel. 549 498 141
u3v@rect.muni.cz

www.u3v.muni.cz

 

Rektorát MU

Přírodovědecká fakulta

Filozofi cká fakulta

Fakulta sociálních studií

Filozofi cká fakulta

Právnická fakulta

Pedagogická fakulta

Ekonomicko-správní fakulta

Fakulta informatiky

Fakulta sportovních studií

Mendelovo muzeum

Knihovna univerzitního kampuusu MU

Nakladatelství

Teiresiás

Hasiči

Policie

Pošta

Informace

Plavecký bazén

Nemocnice

Poliklinika

Hotel

Muzeum

Cyklostezky

MHD Brno – aktuální informace o jízdních řádech na www.dpmb.cz



Komenského 
nám.

Žerotínovo 
nám.

Joštova

Brandlova

Mare
šova

Česká

Joštova

Údolní
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www.u3v.muni.cz


