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Univerzita hledá 125 tisíc absolventů 
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Brněnská Masarykova univerzita spočítala vysokoškoláky, které vychovala. Chce je sezvat na 
oslavu 90. výročí 
Brno/Deset let pracovali zaměstnanci brněnské Masarykovy univerzity na tom, aby dali 
dohromady seznam všech jejích absolventů. Výsledek? Unikátní databáze, která čítá 125 tisíc 
jmen. 
 Co nejvíc jejich nositelů chce univerzita příští rok sezvat na oslavy devadesátého 
výročí svého vzniku. Jedním z bývalých studentů je i ostravský právník Aleš Vídenský. "Ještě 
jsem o tom neslyšel, ale rád se zapojím. Zajímá mě, co dělají tehdejší spolužáci. Některé jsem 
od promoce neviděl," prohlásil Vídenský, který před dvaceti lety vystudoval právnickou 
fakultu. 
 Pomoci se sháněním absolventů má projekt "Hledá se 125 tisíc Masaryků", který 
odstartuje už příští měsíc. "Rádi bychom dali bývalým studentům příležitost se po letech 
znovu setkat a obnovit přátelství. Právě proto jsme tento projekt vytvořili. Jeho úkolem je 
postupně najít všechny naše studenty a požádat je, aby se nám ozvali," uvedl prorektor 
Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. 
 Univerzita proto zpřístupnila pro bývalé studenty nové internetové stránky 
www.absolventi.muni.cz. "Tam se mohou absolventi přihlásit, najít si ostatní spolužáky a 
dodat informace o sobě," přiblížila obsah stránek prorektorka Ivana Černá. Shromáždit jména 
všech absolventů byl pro zaměstnance univerzity obrovský úkol. "Museli jsme po malých 
kouscích databázi slepovat, procházet archivy a promoční knihy. Je to mravenčí práce," 
vylíčil Vladimír Šmíd, který se na sestavení seznamu absolventů podílel. 
 Databázi univerzita využije především příští rok, kdy chystá velké oslavy svého 
devadesátého výročí. V květnu by se pak měli bývalí studenti setkat na absolventském srazu. 
"Když na něj přijde pětadvacet tisíc absolventů, bude to úspěch," dodal Bek. Minimálně 
jednoho účastníka mají jistého. "Rád přijedu," vzkázal bývalý student Vídenský. 
*** 
Slavní absolventi univerzity 
Milan Uhde, absolvent 1958 - spisovatel, dramatik, politik, bývalý ministr kultury a předseda 
sněmovny  
Jiří Grygar, absolvent 1957 - astronom, astrofyzik, popularizátor vědy, držitel ocenění 
UNESCO  
Ludvík Kundera, absolvent 1925 - muzikolog, zakladatel Janáčkovy akademie múzických 
umění 
František Kožík, absolvent 1931 - prozaik, dramatik, básník, autor rozhlasových her, operní 
textař  
Jaroslav Tomeček, absolvent 1946 - spisovatel, redaktor časopisu Host do domu  
Dagmar Lastovecká, absolventka 1974 - bývalá senátorka, ústavní soudkyně, bývalá 
primátorka města Brna 
Josef Sekanina, absolvent 1926 - mineralog, krystalograf, univerzitní profesor, člen Akademie 
věd 
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