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Abstract: This article is a description of alternative educational institution Lachia Univesity of Each Age and it 
is controlled with  SQUID Control system.  Education is based on ASFIDOS system and other systems. This   
university provides nonstandard educational programmes and degrees. Controlling  SQUID Control system, 
that is convenient for system control made up from projects of different levels, is based on simple rules and 
simple description of single projects.  
 
Abstrakt: Článek popisuje alternativní vzdělávací instituce Lašská univerzita libovolného věku a její řízení 
pomocí systému SQUID Control a výuku mimo jiné řízenou pomocí systému ASFIDOS. Jedná se o univerzitu 
s nestandardními výukovými programy a tituly. Řídící systém SQUID Control, který je obecně vhodný pro řízení 
systémů skládajících se z projektů na různých úrovních,  je založen na jednoduchých pravidlech a jednoduchém 
popisu jednotlivých projektů. 
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ÚVOD 
 

Tento příspěvek popisuje alternativní vzdělávací instituci Lašská univerzita 
libovolného věku (LULV ) a  základní principy jejího řízení. Z jistého hlediska se jedná 
o ojedinělý projekt působící od předškolního věku  až po povysokoškolské vzdělávání. 

Další přínosem je využívání nestandardního řízení v oblasti vzdělávání a výzkumu 
pomocí tzv. SQUID Control. 

Vše vzešlo z reálné tvorby a řízení konkrétní vzdělávací a poznávací instituce, která by 
mohla být v budoucnosti označovaná jako průkopnickou v oblasti alternativního vzdělávání 
s tím, že je řízena na základě nových matematických modelů a řídících systémů. 

Podrobnější popis univerzity a řízení je na www.lassko.cz. 
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