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Vážení a milí studenti, 
 
dostává se Vám do rukou příručka, která Vám pomůže orientovat se v programu 
studia Památkové akademie třetího věku, organizované Národním památkovým 
ústavem. 

 
Akademie si klade za cíl seznámit účastníky programu srozumitelnou formou s 
oborem památkové péče, porozumět památkovým hodnotám, osvojovat si 
možnosti, normy a standardy platné při ochraně kulturního dědictví a poznat 
odborníky daného oboru. Zároveň je naší snahou vytvořit prostředí, které 
posluchačům umožní setkávat se s podobně naladěnými lidmi. Proto věříme, že 
obohacením bude nejen samotná výuka, ale také vztahy, které navážete a 
kontakty, které při studiu získáte. 

 
Nebojte se tedy udělat první krok! 

Rádi Vám pomůžeme. 
Koordinátorka Památkové akademie třetího věku 

Bc. Kateřina Pávková 
 

 

Několik základních informací o NPÚ 

 
Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury 
ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada 
odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. 

Činnost Národního památkového ústavu lze rozdělit do několika částí: 

 evidence a dokumentace nemovitých i movitých památek  
 vydávání odborných stanovisek k plánovaným úpravám památek, 

projektům na přestavbu, plánům a stavebním záměrům   
 správa a péče o více než stovku zpřístupněných hradů a zámků ve vlastnictví 

státu,  
 věda a výzkum, vzdělávání a publikační činnost 

Vzdělávání nejen odborníků, ale i široké veřejnosti považujeme za důležitou 
součást naší práce a proto jsme připravili tuto Akademii třetího věku. 



Co je vlastně Akademie třetího věku? 

 
Studijní program určený seniorům, který si klade za cíl vzdělávat je v oblasti 
památkové péče a rozšiřovat jejich vědomosti a znalosti. Studijní plán je 
koncipován s cílem nabídnout praktické informace a rady jak pečovat o 
památkový fond, a případně umožnit zájemcům aktivně se zapojit do různých 
projektů na ochranu památek. 
 
Organizace A3V 
 

 Každý ročník A3V je rozdělen na dva semestry.  
Zimní semestr začíná v říjnu a končí v lednu.  
Letní semestr  začíná v únoru a končí v červnu.  

 

 Navštěvování kurzů A3V je podmíněno zápisem (viz níže). 
 

 Výuka se koná 1x měsíčně od 9,30h do 13,00h, zpravidla v přednáškovém 
sále NPÚ v Praze 1, Liliová 5; výuka bude doplněna exkurzemi i do dalších 
objektů NPÚ  

 

 Při zahájení kurzu je posluchač seznámen s průběhem studia, dozví se, jakou 
cestou bude získávat informace  

 

 Na závěr studia se koná slavnostní ukončení, kde je studentům předán 
certifikát za absolvování dvouletého studia památkové akademie.  
Certifikát je předán těm studentům, kteří se v rámci 1 ročníku zúčastnili 
alespoň 5 setkání v příslušném akademickém roce konání Akademie. 

 
Zápis do kurzu A3V 

 

 Do A3V se může zapsat osoba starší 55 let. 
 

 Žádné předchozí absolvované studium v oboru není podmínkou a není 
požadováno 
 

 Zápisy pro nastávající ročník se uskuteční od 1. srpna 2019. Zájemci se 
mohou informovat u koordinátorky Akademie (viz kontakt níže). Další 
informace jsou uveřejněny na vývěsce v Knihkupectví a informačním centru 
Národního památkového ústavu a na webové prezentaci Památkové 
akademie. 

 Zápisy se uskutečňují do vyčerpání kapacity stanovené pro daný kurz.  
 



 Poplatek je stanoven ve výši 500,- Kč na jeden semestr. 
 

 
3. Průběh studia A3V 
 

 Po vyplnění přihlášky a uhrazení poplatku se stáváte řádným studentem 
Akademie 

 

 Povinností studenta je sledovat informace spojené s organizací konkrétních 
přednášek. Informace získá posluchač od lektora na jednotlivých 
přednáškách nebo v případě nepřítomnosti u koordinátorky Akademie. 

 

 Po skončení obou semestrů student spolu s koordinátorkou A3V zhodnotí 
průběh kurzů (zda bylo naplněno studentovo očekávání, přínos A3V apod.) 

 

 V případě nepřítomnosti je posluchač povinen se omluvit koordinátorce 
A3V. (Omluva je důležitá zejména u přednášek, které se váží ke společné 
dopravě, přípravě materiálů apod.) 

 

 Na závěr dvouletého studia Akademie se koná slavnostní ukončení, kam 
jsou pozváni všichni studenti i lektoři. Studenti, kteří splnili podmínky 
uvedené výše, získají osvědčení o absolvování studia v oboru památkové 
péče.  
 

Úspěšné absolvování Akademie třetího věku  
 

 Absolventem A3V se stává posluchač po splnění podmínek stanovených pro 
studium a převzetím osvědčení 

Zázemí Akademie 

 V prostorách výuky v Praze1,Liliová 5, bude k dispozici za drobný poplatek 

občerstvení – káva, čaj, voda 

 
Bližší informace o studiu a způsobu přihlášení poskytne:  

 
Bc. Kateřina Pávková  

Koordinátorka Akademie třetího věku 
Oddělení vzdělávání 

e-mail: pavkova.katerina@npu.cz 
tel: 724 663 598  

  

mailto:maslova@totem-rdc.cz

