
Studium na U3V při SPŠ strojnické ve Vsetíně 

      Stát se studentem univerzity v seniorském věku zní mnoha lidem podivně, snad až pošetile. 

Nezřídka  se ptají: „K čemu ti to bude?“ My, posluchači U3V – tedy správně Univerzity třetího 

věku při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, ale víme své. Víme, že vědomosti nabyté v jakémkoli 

věku jsou naším duševním bohatstvím a dokud v nás ožívá jiskřička dětské zvídavosti, dotud se 

cítíme zdraví a mladí. 

     Paní Marta Šuláková navštěvuje zdejší U3V už 12 let a říká, že možnost účastnit se studia je pro 

důchodce dar a všechna témata jsou zajímavá, neboť si tu každý najde něco pro sebe. Našla si tady 

hodně přátel a blízkých kamarádek a také její vnučky tuto její aktivitu chválí. 

     Paní Jiřina Halašová dodává, že stále touží pokračovat ve studiu, protože jí to přináší nové 

poznatky, baví ji rozšiřovat si obzory, otevřít překvapující náhledy a vyhlídky, nejen setkávat se s 

lidmi podobných zájmů, ale také poznat sama sebe a využít to lepší, co dnešní společnost přináší. 

     Ano, být studentem bez strachu a stresu, prožít zajímavé přednášky plné novinek a navíc 

okořeněné humorem a vtipnými historkami z reálného života – to je dar k nezaplacení. 

     Tematické celky vybrané vždy na několik semestrů jsou šťastně zvolené, i když nezasvěcenému 

posluchači mohou znít suše a nezáživně. Taková témata jako např. Trénink kognitivních schopností, 

Psychologie a seberozvoj nebo Nonverbální komunikace na první pohled nikoho nenadchnou, natož 

pak zmínka o tom, že děláme trénink paměti, to se každý snad hned lekne: „To vás tam zkoušejí, 

jestli si ještě všechno pamatujete?“ Ale jak ty naše testy, často vymyšlené a upravené pro nás 

seniory paní Mgr. Janou Bílkovou, byly zábavné, veselé i napínavé až dobrodružné – to se těžko 

vysvětluje. Ovšem zasměje se každý, když mu sdělíte, že není lenoch, protože stále odkládá plnění 

svých povinností, což vlastně není leností, ale v současnosti je to nazýváno prokrastinací. Zábavný 

byl také domácí úkol na to, jak si zapamatovat anekdoty. To je tajemství, jehož výsledkem byla 

anekdotová smršť na přednášce a zazněl tam také tento: „Víte, že budou stavět 

supermarket pro sklerotiky? Dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.“ 

     V letošním školním roce 2017/18 probíhá už třetí semestr tematického celku Člověk, stát a 

právo, kdy přednášející JUDr. Libor Šnédar z Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně rozebírá 

a objasňuje jednotlivé paragrafy současného občanského zákoníku. A opět to není suchopárné a 

nudné rozebírání něčeho, co si lehce můžete najít na internetu, protože náš přednášející má velký 

smysl pro humor a jeho životní praxe přináší historky nejen veselé, ale i poučné. Takticky nezačal 

své přednášky závětí a dědickým právem, aby nás v našem seniorském věku snad neurazil, ale 

zaměřil se nejprve na obecnou část, právnické a fyzické osoby apod. Hned nato jsme ovšem ožili u 

rodinného práva, kde jsme rozebírali povinnosti a práva manželů, záludnosti společného jmění 

manželů, rozvodů i rodičovské odpovědnosti a bylo nám stále jasnější, proč se současní mladí lidé 

do uzavírání manželství příliš nehrnou. 

     Náš přednášející, JUDr. Šnédar říká to, co my zkušení již dávno víme a co mladí často nechtějí 

slyšet: „ Investice do vzdělání a získávání informací se člověku v životě vždy několikanásobně 

vrátí.“ A čím se vrátí v našem seniorském věku naše studium? Například tím, že si budeme umět 

napsat jednoduchou žalobu či odvolání, sepsat darovací smlouvu svým dětem (nejlépe s věcným 



břemenem) nebo vyhledat příslušné paragrafy v občanském zákoníku a podle nich se řídit a poučit. 

Snad už se po přednáškách nenecháme oblafnout různými „šmejdy“ a budeme vědět, že každou 

smlouvu si musíme v klidu důkladně přečíst, ba přímo prostudovat a v případě nejasností 

nepodepisovat, protože s tím, čemu nerozumím, přece nemohu souhlasit. Jestliže ovšem smlouvu 

podepíšu, pak je platná a musí být plněna a to je závažná věc. 

     V občanském zákoníku je dost zajímavých změn a novinek, o kterých lidé ještě běžně nevědí a 

jsme rádi, že se nám dostává fundovaných, jasných a trpělivých odpovědí, často okořeněných 

netradičními historkami a  vtípky. Moc pěkná je i tato vtipná parodie návodu k použití zboží, kde se 

výrobci snaží chránit před žalobami zákazníků. Náš přednášející tuto poučku dostal od svých 

studentů na anglické velikonoční pohlednici a překlad z angličtiny zní takto: „Pokud uvidíte  

velikonočního zajíčka snášet hnědá čokoládová vajíčka, nejezte je, nejsou totiž z 

čokolády.“ 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 


