10. března 2006

Zasedání výboru Spolku absolventů a přátel MU
zápis z jednání
Přítomni
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Mgr. Tomáš Mozga
prof. PhDr. Ivo Možný CSc.
PhDr. Jan Pavlík
Mgr. Radim Petratur
JUDr. Danuše Spáčilová
RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
Ing. Markéta Tikalová
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Mgr. Iva Zlatušková

Omluveni
PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.
PhDr. Richard Svoboda

Plán obsahu jednání
Aktivity / služby
• Zpravodaj (start, vlastník)
• sraz absolventů (prostory, termín)
• webové stránky (cíl, obsah)
• členské karty pro absolventy (GTS International)
• výhody pro absolventy (seznam možných výhod)
• hledání sponzorů, dárců (proces oslovení)
Propagace
• celostátní inzerce a vstupy v rozhlase
• regionální prezentace (Metropolitan)
• obesílání absolventů v rámci průzkumu uplatnění absolventů
• oslovení již existujících komunit
Organizační záležitost
• smlouvy s MU o používání IS, zázemí
• výběr členských příspěvků
• znak, razítko Spolku
• darovací smlouva
• tajemník – nový zaměstnanec (přijetí, místo činnosti, technické vybavení)
• vytvoření procesu (nástrojů) na „udržení“ čerstvých absolventů
Další
• schvalování nových členů Spolku
• Metrostav, KB, Starobrno, Zlatá hvězda, Českomoravský cement

Výsledek jednání
Cíl Spolku – sdružovat absolventy, informovat je o aktuálním stavu MU.
V prvním roce si nedávat žádné smělé cíle, ale zaměřit se na základní věci, aby se vytvořil
zdravý základ pro činnost Spolku.
Byly stanoveny klíčové úkoly a vytvořeny pracovní skupiny, které do příštího zasedání (toto
bude nejlépe za měsíc) předloží konkrétní návrhy, včetně rozpočtu.
Oslovení s žádostí o finanční dary může přijít nejdříve až za deset let; pro nás hlavní cena
Spolku nebudou peníze, jako spíše ukotvení pozice Univerzity v očích veřejnosti a vytvoření
informačních toků směrem k absolventům a přátelům univerzity.
Další setkání – 28. dubna 15:00 hod, místo bude upřesněno.
Jednotlivé diskutované body
Zpravodaj
• v prvním roce se orientovat na lidi, kteří jsou schopni získávat informace
elektronickou formou (v současné době má Spolek členy, kteří se přihlásili
elektronicky); pár starším jedincům můžeme Zpravodaj poslat v papírové podobě.
Obecně se ale nevzdávat papírové podoby, která se může zrealizovat později (např.
vložením speciálního listu do muni.cz)
• do budoucna uvažovat o min. dvou cílových skupinách– široká skupina všech
absolventů a úzká část aktivních členů Spolku; věkově rozděleno – mladí lidé schopni
komunikovat elektronicky se zájmem o další vzdělávání a lidé po 40. roce života, kdy
vztah k univerzitě začíná být citovější a s nimi lze komunikovat spíše v tištěné verzi
• Zpravodaj versus muni.cz (a jeho elektronická podoba)
– Co chceme absolventům sdělit, co není v muni.cz?
– Elektronické vystavení není tak aktivní zapojení absolventů, jako zaslání
mailu do schránky.
• Zpravodaj se bude zasílat měsíčně elektronicky, obsahoval by základní informace,
vybrat zajímavé aktivity (univerzity, aktivity zvýhodněné pro členy Spolku v rámci
univerzity nebo jiných organizací, atd.), Galerie osobností apod.
• První číslo vyjde v dubnu (členové jsou registrovaní od září), předem dát členům
výboru vědět elektronickou cestou.
Pracovní skupina – doc. Bek, Mgr. Mozga, prof. Možný, PhDr. Pavlík
Sraz absolventů (prostory, termín)
• při registraci členů byl vytvořen dotazník, z nějž vyplynulo, že nejvíce členů vítá
zprostředkování kontaktů a účast na absolventských srazech
• ze začátku budeme dělat něco maličko umělého, protože absolvent se v prvé řadě
identifikuje s fakultou až poté s univerzitou
• srazy lépe organizovat po sekcích a k určitým datům, např. sraz jednoho ročníku jedné
fakulty nebo akce „u příležitosti Dies Academicus“ – samotný DA bývá uprostřed
týdne, ideální srazy v sobotu (proto program v rámci DA); nabídnout další kulturní
program (př. setkání s rektorem); přehodnocení zda DA neuspořádat právě v sobotu
Pracovní skupina: Ing. Tikalová

Databáze absolventů
• vytvořit databázi absolventů (úkol pro fakulty, pro univerzitu)
o musí být celouniverzitní, budována přes IS (za posledních 6 let databázi
máme), musí být rozdělena do sekcí
o zřejmě to bude velmi drahé
o je důležité získat informace o tom, co již existuje
o ideální řešení – absolvent má možnost změnit své vlastní údaje
Pracovní skupina nevytvořena, úkol pro všechny – budování sítě aktivistů. Zmapovat situaci
na univerzitě, vytipovat lidi, kteří by se chtěli podílet na organizaci srazů, kteří již mají
nějakou databázi absolventů, kontakty apod.
Jednotliví členové výboru budou sdělovat informace na OVV, Ing. Tikalová
(tikalova@rect.muni.cz).
Webové stránky (cíl, obsah)
• spolek má své webové stránky na serveru univerzity (od nového akademického roku
bude mít univerzita stránky nové), v současnosti jen provizorium
• pokud stránky nebudou otevřené pro všechny, bude to další motivace proč být členem
Mít stránky pro všechny absolventy a na nich odkaz do autorizované části jen pro členy
Spolku.
Pracovní skupina – Mgr. Petratur, RNDr. Šmíd
Členské karty pro absolventy (GTS International)
• speciální čipové karty by byly velmi finančně náročné, GTS (v materiálu bod 7) nabízí
kartu, jejíchž cena by byla v rozsahu 10 - 12,- Kč
• karty ALIVE (250,- Kč) – absolventi ztrácejí výhody karty ISIC, ale pokud nepřesáhli
věk 26 let, mohou podobné výhody čerpat s kartou ALIVE; absolventi (do 26 let) by
tuto kartu získali v rámci členského příspěvku (300,- Kč) a tím bychom mohli
podchytit kontakty na absolventy do budoucna
Pracovní skupina – RNDr. Šmíd
Výhody pro absolventy (seznam možných výhod)
Pracovní skupina – Ing. Tikalová
Hledání sponzorů, dárců (proces oslovení)
• nyní aktivně nikoho neoslovovat, počkat půl roku až rok až se spolek stane více
aktivní
• v tuto chvíli připravit darovací smlouvu a vystavit poté informaci na web
Pracovní skupina: Mgr. Petratur, Ing. Tikalová

Tajemník – nový zaměstnanec (přijetí, místo činnosti, technické vybavení)
• spolek si žádá jistý provoz, je nutný prostor, který zatím k dispozici na RMU není
(prostor se vyřeší až v létě po vystěhování PřF) – nejlépe někdo, kdo je již
zaměstnancem MU nebo doktorand (má počítač a židli), zpočátku jej přijmout alespoň
na půl úvazku
• na OVV by měl být pracovník na celý úvazek, který se bude věnovat budování
databáze absolventů a péči o absolventy + čtvrt úvazek u Spolku (toto je právně
nezbytné)
• spolek potřebuje zpočátku zejména sekretářku, administrativního pracovníka, který se
postará o rozeslání mailů zaregistrovaným zájemcům o členství a pak s nimi
komunikovat tak, jak je potřeba (také přispívat do diskusních fór).
• bylo by dobré, aby tajemník založil kroniku a vedl archiv dokumentů a veškerých
materiálů (spolupráce s Archivem MU?)
• plat tajemníka na půl úvazku je 100 000, což je 350 x členský příspěvek 300,- Kč
Pracovní skupina: Mgr. Petratur, Ing. Tikalová, doc. Bek
Spolek musí mít vlastního ekonoma, účetního – po předběžném jednání by toto bylo na
ekonomickém oddělení univerzity problematické.
Proces výběru členských příspěvků
• konto Spolku již je zřízeno.
• nejdříve služba – zpravodaj, ... a až poté žádost o příspěvky, ale už v tuto chvíli
nabídnout zájemcům zaplacení příspěvku a tím se stát členy (spolu s informací dokdy
mohou očekávat vydání členské karty); umístit kontakt na bankovní spojení na
webové stránky pro případné aktivní zájemce
• v tuto chvíli máme zájemce o členství – zájemci vyplňovali na webu přihlášku; ze
stanov: „členství vzniká podáním přihlášky“, formulovat tedy informaci v mailu pro
tyto zájemce např. jako „Zaplacením příspěvku potvrdíte svou účast.“
• na rozběh je potřeba, aby nás někdo úvěroval, musíme začít dříve než budeme mít na
kontě peníze; prvním partnerem je univerzita
Identifikace plateb – jakou povedeme evidenci členů?
• přidělovat skutečným členům jednoznačná čísla, využít k tomu UČO
Úkol pro univerzitu – zjistit, zda univerzita může Spolku nějakým způsobem půjčit. Jakmile
se zjistí možnost půjčky, měli bychom zřídit jako Spolek pracovní místo.
Pracovní skupina: doc. Bek, prof. Fiala (netýká se procesu výběru čl. příspěvků)
Schvalování nových členů Spolku
• Člen Univerzity třetího věku (nemá statut studenta) může se stát členem? Ano,
takovým lidem členství udělovat.
• Metrostav (hlavní partner), KB (hlavní partner), Starobrno, Zlatá hvězda,
Českomoravský cement (hlavní partner) – nabídka čestného členství ve Spolku těmto
pěti firmám? Všichni souhlasí.
Zapsala: Mgr. Kuřáňová; schválil: Mgr. Petratur

