Zasedání Výboru Spolku absolventů a přátel MU
zápis z jednání č. 3/2007

Přítomni
Mgr. Radim Petratur
RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
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Omluveni
Mgr. Jiří Nantl
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Mgr. Marie Jílková
RNDr. Eva Janouškovcová
Mgr. Tomáš Mozga
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Přítomni mimo Výbor Spolku:
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Lenka Petraturová

Zápis z jednání
1. Úvod – přivítání a diskuse
• otevřena diskuse ohledně rozdělení kompetencí mezi členy Výboru,
• Spolek by se měl zaměřit na aktivní vyhledávání dobrovolníků z členské základny pro různé
aktivity Spolku,
• měla by být zvážena zastupitelnost členů Výboru Spolku v jejich kompetencích,
• návrh: Mgr. Nantl a JUDr. Spáčilová by se mohli podílet na řešení právních záležitostí, kterým
Spolek čelí,
• v návrhu rozdělení činností by se měly přesně definovat pojmy – používat by se měl pojem
„příspěvky“ a ne „poplatky“, nutné změnit v zápisech i na webu Spolku,
• Mgr. Petratur přislíbil návštěvu na Washingtonské univerzitě, kde by mohl získat určité
zkušenosti s vedením absolventského spolku, poznámka k této věci: americké spolky svými
zkušenostmi pro nás nejsou přenositelné (u nich založeno na dobrovolné činnosti),
• dle slov Mgr. Tůmy je nejdůležitějším pilířem kontakt mezi absolventy navzájem, absolventy
nelákají slevy ani možnost dalších slev v rámci dopravy po ČR (např. Brno-Praha),
• důležité je pro Spolek poskytovat aktuální kontakty na kamarády z dob studií, otázkou
zůstává, zda jsou členové z Brna a okolí nebo ne,
• dále je na zvážení, jakým způsobem se tyto kontakty budou poskytovat, je především nutné
získat souhlas jednotlivých členů s uveřejněním jejich osobních údajů,
• jeden z možných přístupů ke kontaktům:
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1. zadání hesla a uča (zjištění, kdo je člen a kdo ne),
2. kdo zadá kontakt na sebe, může kontaktovat ostatní,
podmínkou celého zprostředkovávání kontaktů je souhlas absolventů s uveřejněním svých
údajů – nutnost zaslat e-mail s žádostí o udělení tohoto souhlasu,
účelem Spolku je informovat veřejnost, příspěvek 300 Kč ročně je na provoz infrastruktury,
ale proč platit za tuto službu, když na www.spoluzaci.cz je tato služba zdarma?,
MU chce mít absolventy evidované, ať už v databázi Spolku nebo ne, Spolek tedy musí
nabízet něco navíc,
nabízí se možnost vyhledávání spolužáků a kontaktů pro všechny, MU jako garant kontaktů a
databáze absolventů,
PrF MU bude organizovat sraz jednoho ročníku, pak by ti, kdo přišli, mohli zaplatit příspěvek
300 Kč na provozní náklady a z této částky by mohlo jít 100 Kč Spolku,
na květen tohoto roku je naplánováno finální zpracování koncepce Budování databáze
absolventů MU,
Spolek by měl poskytovat informace o novinkách v daných oborech,
informace z OVVM – v září tohoto roku bude spuštěn e-shop, kde by byla možnost zřízení
přístupu členům Spolku,
je potřeba zavést centrální databázi akcí MU, Spolku by pak dále mohly být předávány tyto
informace o konání akcí, realizace této činnosti je plánována na tento rok, rozlišení akcí podle
toho, kterému členovi bychom je mohli nabídnout a členové by mohli zároveň sami aktivně
tyto informace vyhledávat,
je otázkou, jak často čtou členové informace na Vývěsce v IS MU, není vhodné je zatěžovat
e-maily na jednotlivé akce MU nebo Spolku,
bylo by vhodné, kdyby se nabízela možnost vybrat z databáze členy podle různých kritérií
(např. fakult, bydliště, konkrétních požadavků),
Zpravodaj Spolku – návrh obeslání členů Spolku, zda nemají zájem podílet se na jeho tvorbě,
popř. být členy redakčního týmu, najít všestranně zaměřené členy Spolku pro psaní článků –
oslovení formou e-mailu,
Spolek jako zprostředkovatel informací o propagačních předmětech MU,
potřeba zjistit, co členové Spolku v databázi nabízí a co od Spolku očekávají,

závěr:
- je zde možnost financování Spolku ze strany MU, důvodem může být pomoc při
budování absolventské databáze,
- MU šíří informace o Spolku a naopak Spolek propaguje MU
prostřednictvím webu a Zpravodaje,
- nutné promyslet, jaké aktivity členům Spolku nabídnout (např. výběr aktivit
dle fakult MU),
- realizace dopisu pana rektora, který bude přiložen k diplomům absolventů MU
při promocích.

Datum dalšího zasedání Výboru Spolku je stanoveno na 8. 6. 2007 v 15 hodin v malé zasedací
místnosti RMU.

Zapsala: Lenka Petraturová
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