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KE KVALITĚ ŽIVOTA SENIORŮ
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Abstrakt: Vzdělávání v kurzech U3V je určeno osobám v postproduktivním věku. 
Myšlenka byla poprvé realizována po roce 1970 ve Francii. Masarykova univerzita or-
ganizuje kurzy od roku 1990. Podmínkou zařazení do kurzu je dosažení důchodového 
věku a alespoň středoškolské vzdělání s maturitou. Analýzy motivů ke studiu a zájem
o studium, který se neustále zvyšuje, dokládají, že kurzy přispívají ke kvalitě života seni-
orů. V příspěvku budou interpretovány a diskutovány motivy a důvody účasti v kurzech, 
zjištěných v našem výzkumu. Porovnáním našich zjištění s údaji z literatury lze dospět
k závěru, že kurzy U3V pro část populace seniorů představují jednu z možností, která
významnou měrou napomáhá k udržení kvality života pro účastníky vzdělávání U3V se-
niorů přívětivým a důstojným způsobem. Důležitým aspektem je pro seniory i pocit účas-
ti na společenském dění, navazování kontaktů, možnosti voluntaristického uplatnění. 

Klíčová slova: kvalita života, Univerzita třetího věku, motivace seniorů ke vzdě-
lávání

Všeobecně se uznává, že kvalita života je jev vícedimenzionální. Z pohledu je-
dince je to pojem velmi individuální a subjektivní, úzce souvisí s pojmy životní pohoda, 
duševní zdraví. V jednotlivých životních stádiích má vztah k úrovni tělesné a duševní 
činnosti. Má vztah k reálné nebo možné pracovní činnosti. Nikoli na posledním místě je 
ovlivňována sociálním začleněním jednice ve společnosti, jeho postavením a zakotve-
ním v užší rodině a širším sociálním prostředí. 

V posledních letech se stále větší pozornost věnuje otázkám kvality života seni-
orů. Souvisí to se zvyšujícím se průměrným věkem dožití populace v euroatlantickém 
kulturním prostoru. Jak nás informuje Vaďurová 2005 – kvalita života, QOL se jeví jako 
obzvláště obtížně defi novatelná a tedy i náročná na metodologii měření. Kvalita života 
se podle ní stala klíčovou oblastí pro výzkumy zaměřující se behaviorální a sociální 
oblast života seniorů.

Kvalitu života seniorů ovlivňuje řada individuálních faktorů, mezi něž napří-
klad patří: zdraví, životní styl, sociální prostředí, hmotné zabezpečení, pracovní aktivi-
ta, zdravotní péče, sociální služby, bydlení, vzdělávání, etické principy uplatňované ve 
společnosti atp. 

Problematika udržení kvality živo a seniorů je obsahem několika mezinárodních 
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dokumentů a to Mezinárodního akčního plánu pro problematiku stárnutí (Vídeň 1982), 
Zásad OSN pro seniory (1991), Mezinárodního plánu stárnutí 2002 a ze II. Světového 
shromáždění OSN o stárnutí (Madrid 2002).

O ně se opírá dokument Vlády ČR „Národní program přípravy na stárnutí na 
období let 2003-2007“. V něm najdeme i opatření na podporu k zajištění kvalitního
a důstojného stárnutí a aktivní účasti seniorů na životě naší společnosti. Program vlády 
ČR navrhuje v oblasti vzdělávání kromě jiných tato opatření:

– prosazovat realizaci koncepce celoživotního vzdělávání podle „Národního 
programu rozvoje vzdělávání“, „Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání“
a v rámci „Memoranda k celoživotnímu učení“,

– připravit „Koncepci celoživotního učení“, podporovat rozvojové programy ce-
loživotního vzdělávání,

– podporovat zřizování Univerzit třetího věku (U3V) a zároveň rozšiřovat jejich 
vzdělávací programy,

– podporovat vznik „Akademií třetího věku“ na celostátní, regionální i lokální 
úrovni,

– podporovat zřizování „Center vzdělávání“ a umožnit seniorům přístup do cen-
ter,

– podílet se na zapojování ČR do evropských a světových struktur, zabývajících 
se vzděláváním seniorů (AIUTA, LiLL, EFOS, EURAG),

– vytvářet výukové, informační a rekvalifi kační programy pro seniory,
– zvyšovat informovanost seniorů o možnostech a formách vzdělávání. 

Jedním ze zásadních cílů v něm defi novaných je zajištění celoživotního vzdělá-
vání pro osoby v postproduktivním věku. 

Vzdělávání seniorů plní několik významných funkcí. Přispívá k pocitu důstoj-
nosti, napomáhá k udržení poznatkové základny jedince, napomáhá k udržení důstoj-
ného místa ve společnosti. V séniu pozitivně ovlivňuje jeho průběh, napomáhá adap-
taci na změny ve stylu života, napomáhá k udržení fyzických a duševních sil. Účast na 
vzdělávacích aktivitách může být jedním z faktorů k dosažení „moudrosti stáří“. 

Operacionálně je kvalita života defi nována obsahem dotazníků užitých v serioz-
ních výzkumech kvality života, jak o nich referuje Vaďurová (c.d.). Jedna z možností, 
jak vymezit oblasti zahrnuté pod souhrnný pojem kvalita života, je podřadit pod něj 
existenci, tj. fyzickou stránku, psychickou stránku, dále sounáležitost, tj. místo mezi 
lidmi a místo ve společnosti a adaptabilitu, tj. každodenní život, volný čas, plány do 
budoucnosti. 

Přední místo mezi formami vzdělávání seniorů, tj. osob v postproduktivním 
věku, v současné době v ČR zaujímají kurzy univerzit třetího věku. Myšlenka byla 
poprvé realizována po roce 1970 ve Francii. Masarykova univerzita organizuje kurzy 
od roku 1990. Podmínkou zařazení do kurzu je dosažení důchodového věku a alespoň 
středoškolské vzdělání s maturitou. Analýzy motivů ke studiu a zájem o studium, který 
se neustále zvyšuje, dokládají, že kurzy přispívají ke kvalitě života seniorů. 

Porovnáním našich zjištění s údaji z literatury lze dospět k závěru, že kurzy 
U3V pro část populace seniorů představují jednu z možností, která významnou měrou 
napomáhá k udržení kvality života pro účastníky vzdělávání U3V přívětivým a dů-



361

stojným způsobem. Důležitým aspektem je pro seniory i pocit účasti na společenském 
dění, navazování kontaktů, možnosti voluntaristického uplatnění. 

Analýzy složení skupin účastníků kurzů U3V opakovaně potvrzují, že o ně pro-
jevují zájem více ženy než muži, a to zejména z těch povolání, která vyžadovala celo-
životní vzdělávání se, např. učitelé základních a středních škol, lékaři, pracovníci ve 
veřejné správě atd.

Zjišťování motivace ke vzdělávání v kurzech U3V má přinejmenším dva dů-
vody:

a) na úrovni obecné je výpovědí o současné populaci seniorů, resp. její části,
b) na úrovni organizačního zajištění kurzů mohou zjištěné poznatky přispět k do-

sažení souladu mezi reálnou nabídkou ze strany pořádajících institucí a očeká-
vání účastníků kurzů.
Výzkum jsme provedli ve skupině posluchačů 1. ročníku kurzů U3V pořáda-

ných Masarykovou univerzitou v akademickém roce 2006/2007 na začátku kurzů. 
Předkládáme výsledky, které mají vztah k motivaci ke vzdělávání v těchto kurzech. Jde 
o část šířeji pojatého výzkumu, který je prováděn pravidelně a zahrnuje též hodnocení 
kurzů jako celku i dílčích přednášek. 

Použitá metoda: V rámci předvýzkumu, který spočíval v řízených rozhovorech 
s účastníky kurzů, jsme defi novali 11 možných pozitivních motivů ke studiu. Respon-
denti je hodnotili na pětistupňových Likertových škálách. Jednotlivé stupně měly tuto 
verbální podobu: určitě souhlasím, spíše souhlasím, nevím, spíše nesouhlasím, určitě 
nesouhlasím. 

Pro tuto podobu škál jsme se rozhodli z důvodů věcných i praktických, vědomi 
se možných zkreslení, který tento postup přináší.

Na rozdíl od podoby otevřených otázek se výsledky na škálách dají snadno 
kvantifi kovat, což umožňuje následné smyslupné počítačové zpracování. Senioři na 
škálách odpovědi vyznačí bez větších problémů. Ze 143 administrovaných dotazníků 
jsme pro neúplnost vyřadili pouze 11, takže předkládáme výsledky získané na vzorku 
132 osob. Výzkum byl proveden v měsíci říjnu 2006, tj. na začátku kurzů, dotazník byl 
rozdán ke konci přednášky a po skončení ho respondenti vyplněný odevzdali.

Výsledky: Jednotlivým stupňům jsme přiřadili hodnoty: určitě souhlasím – 1, 
spíše souhlasím – 2, nevím – 3, spíše nesouhlasím – 4, určitě nesouhlasím – 5. Čím je 
průměrná hodnota bližší 1, tím je motivace silnější.

V tabulce 1 uvádíme jako příklad jednoho z 11 zkoumaných motivů četnosti 
stupňů hodnocení – motivu „snaha udržet a prohlubovat vědomosti v oblasti mé pro-
fese“.

Pro všechny motivy jsme spočítali aritmetické průměry, mediány (charakteris-
tika úrovně rozdělující soubor na dvě stejně velké části) a mody (nejčetnější hodnoty). 
Tyto charakteristiky úrovně respektují všechny možné stupně hodnocení, kladné i zá-
porné.

Vidíme, že největší intenzity dosáhl motiv „touha získat nové poznatky a infor-
mace“ (průměr 1,14) , nejslabším motivem je získat osvědčení (4,08). Zajímavé je po-
rovnání motivů týkajících se udržení a prohlubování vědomostí. Intenzivní byl motiv 
prohlubování vědomostí v oblasti zájmů (průměr 1,3), mezi slabší motivy patří snaha 
udržet a prohlubovat vědomosti v oblasti profese (průměr 2,69). 
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Tabulka 1: Absolutní a relativní četnosti stupňů hodnocení motivu: snaha udržet
a prohlubovat vědomosti v oblasti mé profese

Tabulka 2: Číselné charakteristiky úrovně intenzity jednotlivých motivů n = 132
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Při dalším zpracování jsme pro jednotlivé motivy spočítali kumulované četnosti 
odpovědí „určitě ano“ a „spíše ano“. Výsledky jsou obsaženy v tabulce 3 a v grafu. 
Motivy jsou seřazeny podle intenzity. 

Tabulka a graf 3: Kumulativní četnosti odpovědí „určitě ano“ a spíše ano“ k motivům 
studia v kurzech U3V.

  



364

Výsledky dokládají, že intenzita jednotlivých pozitivních motivů ke studiu 
v kurzech U3V je značná. Kumulativní četnost odpovědí k motivům bezprostředně 
se dotýkajících prožívání seniorů a subjektivní stránky kvality života přesahuje vždy
60 %, slabší je motiv týkající se profese a zcela odlehlá je kumulativní četnost týkající 
se získání osvědčení. 

Porovnáním našich zjištění s údaji z literatury lze dospět k závěru, že kurzy U3V pro 
část populace seniorů představují jednu z možností, která významnou měrou napomáhá 
k udržení kvality života pro účastníky vzdělávání U3V přívětivým a důstojným způso-
bem. Důležitým aspektem je pro seniory i pocit účasti na společenském dění, navazová-
ní kontaktů, možnosti voluntaristického uplatnění. 

THE CONTRIBUTION OF UNIVERSITIES OF THE THIRD 
AGE TO SENIOR CITIZENS’ QUALITY OF LIFE 

Abstract: U3A courses are intended for people no longer in full time employ-
ment. The concept was fi rst developed in France in the early 1970s. Masaryk University 
has been running U3A courses since 1990. In order to enter a U3A course one has to 
be already retired and to have A levels. Various analyses of the motives and the rising 
interest to start studying indicate that the courses increase the quality of life of the seni-
ors. This paper aims to interpret the results of our survey and to thoroughly discuss the 
motives and reasons to partake in the U3A courses. A comparison drawn between our 
outcomes and other scientifi c studies points to a conclusion that U3A classes present an 
agreeable and dignifi ed means to sustain a reasonable quality of life for a part of senior 
citizens. Among other benefi ts the seniors appreciate their engagement in social life, 
creating new social relations and the possibility to work voluntarily. 

Keywords: quality of life, University of third age, senior´s motivation on edu-
cation.




