Zápis ze zasedání Výboru Spolku
Dne: 7. 6. 2006
V pořadí: 3. zasedání
Přítomni
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.
prof. PhDr. Ivo Možný CSc.
PhDr. Jan Pavlík
Mgr. Radim Petratur
RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
Mgr. Iva Zlatušková
PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
JUDr. Danuše Spáčilová
PhDr. Richard Svoboda
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Mgr. Tomáš Mozga
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

Přítomni mimo Výbor Spolku:
Ing. Markéta Tikalová
Lenka Petraturová
Omluveni
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc

Program Výboru Spolku:
1. Úvod
2. Body jednání:
Vize Spolku
Logo
Webové stránky
Zpravodaj Spolku
Propagace Spolku
Tajemnice Spolku
Další spolky v ČR a na fakultách MU
Další

3. Termín dalšího zasedání

Zápis z jednání VS
1. Vize Spolku:
-

-

prezentace vize Spolku panem místopředsedou: “Spolek jako živá komunita
členů sloužící pro sdílení informací o MU i mezi členy navzájem.“
diskuse (návrh vize):
o zmínka o elektronické výměně informací,
o spolupodílení se na činnosti Spolku,
o síť vzájemné podpory,
o vedle vize vytvoření i sloganu Spolku,
o budování první věty vize, návrh kratší a útočnější,
závěr: vize bude zaslána členům Výboru, případné návrhy, připomínky,
popř. slogany posílat mailem – otevřena diskuse mezi členy Výboru.

2. Logo:
-

-

prezentovány ukázky loga s rozdílnými podklady, ukázky i anglické verze
diskuse (návrh vize):
o bylo vybráno logo, které zapadá do skupiny log univerzity,
o po předchozím hlasování členů Spolku mailem nebyly žádné námitky,
o nynější logo bylo vybráno většinou členů Výboru Spolku,
závěr: je vybrána konečná verze loga, se kterou většina členů souhlasí.

3. Webové stránky:
-

-

prezentace webových stránek panem místopředsedou, návrhy těchto webových
stránek byly zadány grafikovi panu Jílkovi k definitivnímu zapracování,
diskuse:
o na stránkách by měl být zvýrazněn odkaz na univerzitu,
o žádné zásadní připomínky k návrhům,
o podle názoru pana místopředsedy velmi dobrá kvalita stránek,
o názor-„ vyzdvihnout“ např. pětistého zaregistrovaného člena,
o skrýt počitadlo na stránce,
závěr:
i. webové stránky budou spuštěny koncem června se skrytým
počitadlem návštěvnosti,
ii. aktualizaci webových stránek bude provádět tajemnice.

4. Zpravodaj Spolku:
-

pan místopředseda členům Výboru ukázal návrh Zpravodaje a dále podrobně
popsal možnosti, jak se dá Zpravodaj rozesílat,
závěr:
i. rozeslán bude po spuštění webových stránek všem členům Spolku,
jeho periodicita 1- 2 měsíce,
ii. bude pořízen nástroj na hromadné rozesílání e-mailů členům
Spolku,
aktualizace Zpravodaje a jeho následné rozesílání bude úkolem tajemnice.

5. Propagace Spolku:
-

-

-

pan místopředseda se sešel se zástupci Mediálního oddělení Magistrátu města
Brna, bylo přislíbeno otištění článku v Brněnském metropolitu (v červnovém
nebo srpnovém čísle), každé číslo vychází kolem 24. dne každého měsíce,
ukázka letáčku Spolku s návrhem jej rozdávat na promocích, popř. by mohl být
zřízen stánek Spolku na promocích, kde by se podávaly informace o Spolku a
byla by možná registrace, letáček by mohl být rozdán rovněž na studijních
odděleních fakult MU,
diskuse:
o dát zmínku o Spolku na jednotlivé fakulty MU,

-

o umístit informace o existenci Spolku do různých profesních časopisů
(realizace až po spuštění webových stránek),
o absolventi by měli být informováni o možnosti vstoupit do Spolku ze
strany jejich domovských fakult (např. formou mailu od
děkana/proděkana – tedy někým, koho znají/je jím blíže),
závěr:
i. nutné vytipovat témata, která jsou pro média zajímavá,
ii. propagace bude probíhat v nejbližší době na promocích formou
letáčku.

6. Tajemnice Spolku:
-

datum nástupu tajemnice byl 2. 5. 2006,
prezentován výkaz o její činnosti, rozdán kontakt na tajemnici,
navržen popis pracovní činnosti,
RMU musí dodělat smlouvu mezi Spolkem a MU,
diskuse: žádné připomínky k popisu práce tajemnice,
závěr:
i. tajemnice je vedena jako externí spolupracovník Odboru vnějších
vztahů a marketingu do doby, než Rektorát vypracuje smlouvu
mezi Spolkem a MU,
ii. kontrolu činnosti tajemnice na pracovišti bude provádět Ing.
Tikalová a na konci každého měsíce o tom podá zprávu
místopředsedovi Spolku jakožto přímému nadřízenému tajemnice
Spolku,
iii. s malými změnami byl přijat návrh popisu pracovní činnosti.

7. Další spolky v ČR a na fakultách MU:
-

členové Výboru dostaly přehled spolků a klubů absolventů v ČR ve formě
tabulky a také přehled spolků absolventů na MU.

8. Další:
-

-

diskuse:
o Spolek by se měl postupně orientovat i na starší absolventy, kteří by
měli zájem stát se členy,
o jedním z hlavních poslání Spolku by mělo být kultivování a budování
vztahů s absolventy a získávání financí je v první fázi nereálné,
o pracovní skupiny:
- čipové karty (pracovní skupina Ing. Tikalová, RNDr. Šmíd):
 čekání na zpětnou vazbu z GTS,
 nápad karty s dírkou, která by se dala nosit např.
na krku,
zatím Spolek financuje univerzita, bude nutné zaplatit grafika,
další zasedání Výboru Spolku bude určeno do 14 dnů od zasedání s tím, že
proběhne až v září,
závěr:
i. nynější stav pokladny: 2079 Kč,
ii. celkový počet registrovaných členů Spolku: 1231,

iii. na webové stránky bylo nainstalováno počítadlo dne 31. 5. 2006 a
ke 7. 6. 2006 bylo zaznamenáno 58 návštěvníků.

Zapsala a upravila: Lenka Petraturová
Schválil: Mgr. Radim Petratur

