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Úvod

1.1

Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním předpisem
klubu Silicon Hill (dále jen SH) Projekty klubu. Obsahuje část o činnosti projektu za období
11. 11. 2016 – 15. 11. 2017 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 15. 11. 2017 –
31. 12. 2018 (dále jen nadcházející období).

1.2

Charakteristika projektu

Projekt je určen především pro studenty ČVUT, kteří mají zájem o fotografii a fotografování
jako takové. Celý projekt je umístěn na 3. mezipatře nad vrátnicí bloku 6 v zájmové místnosti,
která poskytuje zázemí pro profesionální tvorbu a nabízí možnost pracovat s profesionální
fotografickou technikou.

1.3

Aktivní lidé v projektu
•

Richard Burkoň, 29025

- vedoucí projektu

•

Petr Kaštánek, 22546

- správce projektu
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2.1

Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období
Cíle projektu na uplynulé období

Po delší době bez vedoucího projektu bylo cílem obnovení fungování projektu a provedení
nutných oprav a investic pro fungování Fotoateliéru. Též bylo cílem více seznámit samotné
členy projektu mezi sebou a zvýšit povědomí o projektu mezi obyvateli Strahova a členy
klubu Silicon Hill.

2.2

Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu
Na podzim roku 2016 proběhla stmelovací akce všechny aktivních členů projektu, která měla
za cíl provést reorganizaci a úklid v místnosti Fotoateliéru. Během letního semestru byl
projekt udržován v reprezentativním stavu pomocí pravidelných kontrolních návštěv a
menších investic. Též bylo zaškoleno několik nováčků v projektu do jeho fungování a bylo
jim provedeno základní školení se zacházením s technikou, kterou se ve Fotoateliéru nachází.
2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit
Ze stanovených cílů se jich povedla většina splnit. Projekt a samotný Fotoateliér byl opět
vrácen do reprezentativního stavu. Proběhla propagace ve formě aktivní účasti na Akci
prvák. Cíle na opravy Fotoateliéru byly též splněny. Díky stmelovací akci se členové
projektu vzájemně seznámili a s pomocí vlastních sil provedli velký úklid Fotoateliéru a
přeorganizování věcí pro větší přehlednost.
2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit
Nepodařilo se splnit pouze pár technických úprav, které se ale nakonec vyřešili jiným
způsobem, takže nebylo nutné využít přidělené finance.

2.3

Propagace projektu

Projekt byl propagován na Akci Prvák a na Facebookových stránkách klubu.

2.4

Využívání projektu

Fotoateliér každý týden pravidelně navštěvuje mnoho studentů, kteří zde mohou díky
profesionální technice rozvíjet své schopnosti v oblasti fotografování.
V současné době (zimní semestr 2017/18) má projekt 19 aktivních členů.
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2.5

Přehled financování projektu

2.5.1 Získané finanční prostředky
Projekt produkuje ekonomickou činnost vybíráním členských poplatků ve výši 500,- Kč na
jeden semestr. Za letní semestr 2017/2018 se podařilo vybrat 7000,- Kč a dalších 19x500,- Kč
se očekává v zimním semestru.
Z klubového rozpočtu bylo celkem vyčerpáno 16 553,- Kč, které byly použity na nutný
provoz Fotoateliéru, investici do černých závěsů a odpustky pro vedoucí lidi v projektu.
2.5.2 Využití získaných finančních prostředků
Finanční prostředky pro investice byly využity na nákup černých závěsů, díky kterých lze ve
Fotoateliéru fotit i za slunných dní. Provozní finance posloužili k nákupu nových
fotografických pozadí, protože současná již dosluhovala, k nákupu pilotních žárovek do
blesků, spotřebního materiálu a nového trnu pro uchycení fotografického plátna, který se
v průběhu roku ulomil.

2.6

Teambuilding

Proběhl na podzim roku 2016. V rámci něj aktivní členové v projektu uklidili místnost
Fotoateliéru, reorganizovali uspořádání věcí v místnosti a vzájemně se poznali. Akci
považuji za úspěšnou a na jaře roku 2018 bych akci znovu provedl.
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Cíle projektu pro nadcházející období

3.1

Vize projektu
•

Nadále udržovat Fotoateliér v provozuschopném a reprezentativním stavu

•

Více propagovat projekt za účelem získání nových členů do projektu

•

Uspořádání další stmelovací akce pro všechny členy projektu

•

Rozšířit inventář nábytku a rekvizit určeného pro focení

•

Nákup nových softboxů k bleskům a stativu, který se za dob předchozího vedoucího
ztratil

3.2

Organizační zajištění realizace

Samotnou realizaci vizí a cílů bude provádět vedoucí projektu spolu se správcem projektu.

3.3

Požadovaná hmotná a technická podpora

Projekt požaduje od klubu finanční podporu ve výši 34 300,- Kč.
•

Stativ

•

Nový inventář doplňků na focení

•

Nové softboxy k bleskům

•

Nákup nových pláten

•

Běžné provozní náklady projektu (žárovky, baterky, …)

•

Finanční příspěvek na pracovně/teambuildingovou akci

•

Odpustky
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Dodatek zprávy
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období
Ref.

Název

Částka

9605

Černé závěsy

520,-

9151

Nákup pilotních žárovek

178,-

9594

Černé fotopozadí

9603

Spotřební materiál

497,-

9604

Trn pro uchycení pozadí

594,-

9654

Bílé fotopozadí

1 498,-

9698

Teambuilding

1 000,-

8967

Odpustky LS 2017

3 100,-

9520

Odpustky ZS 2017

3 100,-

Celkem:

1 498,-

16 553,-

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období
Název

Částka

Členské poplatky (za 1. pololetí)

7 000,-

Celkem:

7 000,-
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Příloha B.

Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející

období
UID

Jméno

Činnost

29205

Richard Burkoň

Vedoucí projektu

22546

Petr Kaštánek

Správce projektu

Odpuštěno
Z, IT,
FOTO
Z, IT,
FOTO
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Příloha C.

Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady
2x Fotopozadí
Ostatní provozní náklady

3 300,3 500,-

Investiční náklady
2x softbox s voštinou
Stativ
Nábytek
Doplňky na focení
Wifi SD karta

4 000,3 500,7 000,5 000,1 800,-

Osobní náklady
Odpustky
Pracovně/teambuildingová akce
Celkem

5 200,1 000,34 300,-

Ekonomická činnost
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období

15 000,-
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