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V souladu s čl. 3, odst. 4) Řádu celoživotního vzdělávání Vysoké školy polytechnické Jihlava ze dne
9. 12. 2005 vyhlašuji programy celoživotního vzdělávání Univerzity třetího věku se zahájením
v akademickém roce 2018/2019.
Pracujeme s PC MS Office – 4 semestrální výuka. Základní informace o možnostech využití
počítačů v běžném životě. Praktické dovednosti s kancelářskými programy MS Office
(textový a tabulkový editor, pošta, prohlížeč, internet).
Digitální fotografie - 2 semestrální výuka. Předpoklad – základní znalost práce s PC.
Účastníci programu se naučí pracovat s digitálním fotoaparátem a používat grafické
programy na úpravu fotografií.
Počítačová grafika – 4 semestrální výuka. Předpoklad – základní znalost práce s PC.
1. a 2. semestr: seznámení s grafickým programem GIMP, práce ve vrstvách
a další. 3. - 4. semestr: vytváření vektorové grafiky pomocí programu Inscape.
Chytrý mobil s Androidem - 2 semestrální výuka. Předpoklad – základní znalost práce s PC.
Vhodný pro začátečníky, nové nebo mírně pokročilé uživatele se zařízením využívající
operační systém Android. Program je vhodný pro chytré telefony (příklad: Samsung Galaxy
SIII, S4 či jiný s OS Android) s připojením na Wi-fi.
Genealogie – rodopis – 4 semestrální výuka. Předpoklad – dobrá znalost práce s PC.
Genealogie je věda o vztazích mezi lidmi, které vyplývají z jejich rodového původu.
Popisuje posloupnost a příbuzenský vztah mezi osobami, rodinami a rody. Cílem kurzu je
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naučit posluchače U3V odhalovat zdroje informací o předcích a samostatně
je zpracovávat.
Tréning mozku – 2 semestrální výuka. Cílem kurzu je přesvědčit seniorskou populaci, že si
ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Trénování paměti je efektivní
nástroj proti mentální deterioraci, a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.
Doplňující program na PC HAPPYneuron - moderní, celosvětově uznávaná metoda
stimulace kognitivních funkcí.
Počet uchazečů výše uvedených programů je dán kapacitou počítačové učebny – max. 20
osob.
Prohlubující modul: AJ a NJ pro pokročilé – navazující kurzy - 6 semestrů.
Arteterapie a psychologie pro seniory - 4 semestrální výuka. Arteterapie je samostatnou
psychoterapeutickou metodou, kde převládajícími výrazovými prostředky jsou výtvarné
aktivity, zahrnující různé techniky malířské, grafické či modelovací, které mohou být
doplněny i hudbou, tancem, slovesností, divadlem či mimikou. Carl Gustav Jung: jeho
život, dílo a význam ve vývoji psychologie.
Základy psychologie - 4 semestrální výuka. Jedná se o čtyřsemestrální kurz zaměřený na
dějiny psychologie (od starověkého pojetí duše až po současnost) a hlavní psychologické
směry. Podrobněji se budeme věnovat psychologii osobnosti, vývojové psychologii
a tomu, jak funguje centrální nervová soustava. Součástí kurzu bude výklad snů podle C.
G. Junga, diagnostika kresby, léčení vnitřního dítěte, imaginace, nonverbální komunikace,
trénink paměti i psychologie barev.
Aktivně každý den - 2 semestrální výuka. Období staršího věku dnes nabízí nepřeberné
množství možností seberealizace. Člověk může zůstat platným a důstojným členem
společnosti, může prožívat smysluplně a aktivně každý den. Aby tomu tak bylo, je třeba
věnovat pozornost také sobě, udržet si co nejdéle zdraví, dobrou fyzickou i duševní kondici.
Výuka nabídne některé možnosti, jak o sebe pečovat.
Dějiny umění v Evropě a jejich odezva v Českých zemích - 6 semestrální výuka. Přednášky
v prvním a druhém roce seznámí posluchače s dějinami výtvarného umění od pravěku až
po současnost a to v oblasti architektury, sochařství, malířství a užitého umění. Ve třetím
roce posluchač získá stručnou představu o kulturním i přírodním bohatství jednotlivých
krajů, především krajů moravských.
Zajímavá kulturní místa severní Itálie a jejich památky – 4 semestrální výuka. Přednášky
budou zaměřené na architektonické skvosty severní Itálie. Bude kladen důraz na význam
a smysl jednotlivých artefaktů. Připojeny budou také stručné dějiny uvedených lokalit.
Dějiny a kultury pohledem geografa II - 2 semestrální výuka. Tento kurz je pokračováním
stejnojmenného kurzu z akademického roku 2017/18. Jeho náplní zprostředkovat hlubší
a geograficky orientovaný pohled na dějiny a kultury vybraných zemí. Kromě zeměpisu
a dějepisu se lektor obrací často k mytologii, náboženství. Pojednává o velkých
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osobnostech, a to nejen z pohledu jejich významu pro dějiny, ale také ve spojení
s legendami a jejich konkrétním životem.
Itálie jako významná destinace cestovního ruchu - 2 semestrální výuka. Široké zaměření
na reálie a kulturu země a s výrazným zdůrazněním oboru cestovní ruch. Pobyty u moře,
pobyty u jezer, horské a lyžařské lokality, kulturní turismus. Italské reálie, nehmotné
dědictví a kulturní památky UNESCO, kuchyň podle regionů.
Antická kultura a její využití pro turismus - 2 semestrální výuka. Kurz se zaměřuje na
kulturu antického Řecka a Říma, zejména pak na turismus v době římského impéria. Uvádí
do dějin, mytologie, literatury, umění a reálií tohoto období. Sleduje nejvýznamnější
antické lokality kulturního turismu, začleňuje je do kontextu současného cestovního ruchu
a posuzuje jejich zařazení na Seznam kulturního dědictví UNESCO.
Přírodní a kulturní dědictví Kanady a USA – 6 semestrální výuka. Kurz je zaměřen na
přírodní a kulturní dědictví Kanady a USA, tedy národní parky a další chráněné oblasti,
historické stavby, kulturní specifika, kuchyně, svátky a další pozoruhodnosti této úchvatné
části světa.

Programy budou otevřeny při min. počtu 15 osob.
Studium v jednotlivých programech se uskutečňuje prezenční formou.

Poplatky za semestr jsou stanoveny ve výši:
600,- Kč jazykové programy
500,- Kč všechny ostatní programy

Případné změny tohoto rozhodnutí ve smyslu rozšíření o další programy jsou plně
v kompetenci prorektora pro rozvoj.

