
5. slavnostní valné shromáždění Spolku absolventů a přátel 
Masarykovy univerzity  

19. 2. 2010 – Univerzitní klub, Rektorát MU 
 

Zápis z jednání 
 
 
1. Zahájení – RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., výkonná místopředsedkyně Spolku:  
 

- přivítání účastníků valného shromáždění Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity 
(dále jen Spolek) 

- představení sebe a Spolku novým členům 
- seznámení s programem valného shromáždění 

 
2. Úvodní slovo – doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., prorektor pro strategii a vnější vztahy: 
 

- omluva účasti předsedy Spolku – rektora MU prof. Fialy 
- před lety univerzita založila Spolek „shora“, následovalo nutné období hledání a 

konsolidace 
- nynější velká účast na valném shromáždění potvrzuje roli Spolku zejména jako prostor pro 

osobní setkávání 
- vyslovení naděje, že Spolek bude tuto svou roli dále rozvíjet, aby přinášel prospěch svým 

členům a také prospěch univerzitě, pro níž je důležitá přirozená zpětná vazba 
 
3. Ohlédnutí za Dnem absolventů MU – Mgr. Kamila Kvapilová, Odbor vn ějších vztahů a 
marketingu:  
 

- dopolední program na všech 9 fakultách a v areálu univerzitního kampusu 
- odpolední program v pavilonu G2 na brněnském výstavišti 
- moderátor Ondřej Havelka 
- koncert Pěveckého sboru MU a Melody Makers 
- 2 000 účastníků během celého dne  
- 32 nových členů Spolku absolventů 
- fotogalerie, videozáznam z akce 
- informace o novém časopise pro absolventy, distribuce přímo na akci 

 
4. Ohlédnutí za Kabinetem Havel – Mgr. Tomáš Mozga 
 

- akce uspořádaná k 20. výročí sametové revoluce 
- Masarykova univerzita spolupořadatelem, Spolek jako jeden z partnerů 

 
5. Shrnutí činnosti Spolku v r. 2009, plán činnosti na r. 2010 – RNDr. Eva Janouškovcová, 
Ph.D., výkonná místopředsedkyně Spolku: 
  
 
Hlavní cíle Spolku v roce 2009 
  
1. Zvýšit aktivní přístup komunikaci se členy Spolku: 
 
� pokračování v rozesílání informačních e-mailů (1x měsíčně) 
� vydávání aktualit na spolkovém webu 



� umístění banneru na akcích MU a Spolku 
� prezentace Spolku na slavnostních akademických obřadech MU 

x 
� ukončení vydávání zpravodaje Spolku (existují jiná periodika) 
� nevhodné webové stránky 
� stále malé povědomí o potřebách/zájmech členů Spolku 

 
2. Nabízet členství co nejširšímu okruhu absolventů a přátel MU: 
 
� rozšíření členské základny (2072 � 2274) 
� úspěšná sekce U3V (spolupráce se Studijním odborem RMU) 
� propagační letáčky na promocích MU 

x 
� snížení počtu členů platících čl. příspěvky (159 � 559 � 505) 
� malý zájem o existenci a činnost Spolku na fakultách MU 
� chybí viditelné odlišení členství ve Spolku od Absolventské sítě MU 

 
3. Zajistit členům Spolku dostatečnou nabídku akcí, slev a dalších členských výhod: 
 
� navýšení možností čerpat výhody a slevy (členské karty) 
� pestrá nabídka pozvánek na přednášky, semináře, kulturních a společenských akcí (úzká 

spolupráce s MU) 
� zveřejňování inzerce na spolkovém webu 

x 
� zaměřeno především na absolventy z Brna a okolí 

 
4. Personálně a funkčně stabilizovat aktivní činnost Spolku: 
 
� Výbor Spolku (Eva Janouškovcová, Marie Jílková, Vladimír Tůma, Tomáš Mozga, Danuše 

Spáčilová, Vladimír Šmíd, Simona Škarabelová, Martin Glogar, Jan Pavlík, Radim Petratur 
+ Markéta Tikalová, Mikuláš Bek a Petr Fiala) 

� aktivní činnost tajemnice Spolku (Lenka Petraturová) 
x 
� potřeba rozšířit Spolek o aktivní členy s organizačním duchem 
� potřeba orientovat se na úzce zaměřené skupiny členů a jejich zájmy (vznik spolkových 

sekcí) – spolupráce s fakultami MU? 
 
5. Zajistit finanční zdroje na uspořádání významnějších akcí Spolku: 
 
� hospodaření na konci roku se ziskem (34.658,14 Kč) 
� minimalizace frekvence provádění účetních operací 
� zůstatek k 31. 12. 2009: 75.544,44 Kč (2008: 40. 886,30 Kč)  

x 
� navýšení finanční hotovosti díky minimalizaci výdajů a aktivit 
� nedošlo k cílenému shánění finančních prostředků na činnost 
� nemožnost realizovat samostatně aktivity bez vazby na MU 
 

6. Adekvátně spolupracovat s MU v aktivitách souvisejících s absolventy MU: 
 
� spolupráce na zajištění přednášek pro sekci U3V 
� příprava a průběh Dne absolventů 
� individuální spolupráce dle potřeby 
� zahájení spolupráce s fakultami (ESF) 



x 
� nemožnost realizovat větší aktivity bez vazby na MU 

 
7. Spolupracovat s dalšími partnery: 
 
� spolupráce na cyklu besed Kabinet Havel a Česká vize 
� spolupráce s divadlem Husa na provázku 
� stávající spolupráce 

x 
� každý partner od spolupráce něco očekává… 

 
 
Hlavní cíle Spolku v roce 2010 
  
� stabilizovat činnost Spolku 
� uskutečnit akci „většího formátu“ 
� úprava webových stránek 
� změna v přihlašování do Spolku (nezávislost na IS) 
� rozjednání činností dle užšího zájmu členů, pro menší skupiny 
� audit členů 
� minimalizovat výdaje a získat maximum 
� rozšiřovat obecné povědomí o činnosti Spolku 
� nabízet členství co nejširšímu okruhu absolventů a přátel MU 
� zajišťovat členům dostatečnou nabídku akcí a členských výhod 
� udržovat, příp. vylepšovat komunikaci se členy Spolku 
� umožnit členům aktivně využívat platformy Spolku 
� zefektivnit činnost Spolku - rozvíjet spolupráci s aktivními členy 
� spolupracovat s MU a dalšími partnery 

 
 
Rozpočet  
  
� pracovat „s tím, co je“ (letos si můžeme nějaké náklady dovolit) 
� zajistit co nejvíce prostředků z členských příspěvků a darů 
� vyhledávat další finanční příležitosti 
� v hospodaření nebýt ztrátoví 

 
 
6. Zpráva Dozorčí rady o hospodaření Spolku za r. 2009 – Ing. Jan Krajíček:  
 
Dozorčí rada Spolku na svých zasedáních projednala výsledky hospodaření: 
 

- seznámila se s předloženými výsledky hospodaření, tak jak jsou uvedeny v „Rozvaze“ a 
„Výkazu zisku a ztrát“ Spolku za rok 2009  

- dále zkontrolovala všechny položky, tak jak jsou uvedeny v „Účetním deníku“ Spolku 
 
Na základě zjištěných skutečností Dozorčí rada Spolku konstatuje: 
 

- dle jejího náhledu byly prostředky Spolku vynakládány uvážlivě a s péčí dobrého 
hospodáře 

- Spolek má ke dni 31. 12. 2009 celkem 2 274 členů 
- pozitivně hodnotí nárůst členů Spolku za rok 2009 o 202 členy  



- platících členů má Spolek ke dni 31. 12. 2009 celkem 505 → mírné snížení oproti r. 2008 
(559) 

- zůstatek k 31. 12. 2009: 75.544,44 Kč → nárůst oproti r. 2008 (40. 886,30 Kč)  
- hospodaření skončilo se ziskem 34.658,14 Kč → nárůst oproti r. 2008 (22 403,17 Kč) 
- za hospodaření v roce 2009 vyslovuje dozorčí rada výboru Spolku svoje uznání 
- kriticky se vyjádřila ke stavu webových stránek Spolku, které nejsou pravidelně 

aktualizovány a neslouží tedy primárně jako komunikační nástroj se členy Spolku, což se 
negativně odráží v jejich postoji k placení členských příspěvků 

 
Dozorčí rada navrhuje valnému shromáždění schválit výsledek hospodaření za r. 2009. 
 
Valné shromáždění odsouhlasilo, že vytvořený zisk ve výši 34.658,14 Kč se převádí na účet 
nerozděleného zisku minulých let. 
 
Hlasování o zprávě dozorčí rady, plánu činnosti a rozpočtu v r. 2010 – přijato bez výhrad.  
 
 
7. Diskuze  
 
Návrhy na další činnost Spolku v r. 2010: 
 
Doc. Dan: navrhl, že uspořádá přednášku na téma Personální práce v justici po r. 1990, na kterou 
zamýšlí přizvat O. Motejla, ombudsmana a bývalého ministra spravedlnosti 
 
Další návrhy: 
 

- přednáška o kineziologii 
- přednáška o jaderné energetice (navrhuje člen Spolku, který pracuje v oboru) 
- přednáška na téma evaluace univerzit (kritéria sestavování světových žebříčků) 
- přednáška zaměřená na počítače 
- přednáška zaměřená na brněnské osobnosti 
- koncert vážné hudby nebo jazzu 
- jednodenní zájezd – výběr z několika možností 
- sportovní aktivity pro ženy 
- zapojení SAPMU do realizace pokračování Kabinetu Havel v podobě velkého turné po celé 

ČR - Cirkus Havel na cestách pod patronací Václava Havla 
 
 
8. Závěrečné slovo - RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., výkonná místopředsedkyně Spolku: 
 

- poděkování za účast na valném shromáždění 
- rozloučení 

Zapsala: Mgr. Kamila Kvapilová                          
Schválila: RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D. 


