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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
1.10.2011 – 29. 2. 2012 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 3. 2012 –
31. 12. 2012 (dále jen nadcházející období).

1.2

Charakteristika projektu

Studovna 4 je prostor, který je umístěn na bloku 4 ve druhém mezipatře a slouží 24h denně
jako místo pro studijní účely.
Prostor je monitorován kamerovým systémem a přístup je na čipovou kartu ČVUT (ISIC).
Místnost je vybavena velkými stoly, deskou a příslušným počtem židlí. Plnohodnotné
osvětlení zajišťují mimo standartních zářivek také 2 stolní lampičky. U správce jsou k
zapůjčení fixy, které lze využít pro výuku na magnetické tabuli. Ve studovně jsou též
umístěny i dvě bezdiskové stanice s LCD a příslušenstvím. Připojení na internet je postavené
na bázi klient–server. Server je umístěn v serverovně bloku 4, resp. server-housingu s
instalovaným operačním systémem Ubuntu. Studovna je též pokryta připojením WIFI
pomocí AP zde instalovaném. Ke studiu zde může posloužit i rýsovací prkno.

1.3

Aktivní lidé v projektu
•

Jiří Hanč, 16464
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Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1

Cíle projektu na uplynulé období
•

Instalovat a zabezpečit proti krádeži nové PC stanice

•

Vytvořit nová Pravidla místnosti s ohledem na umístění nových PC a rýsovacího
prkna

•

Přepsat materiály týkající se studovny do angličtiny

•

Pokusit se přesvědčit SUZ o nutnosti plastových oken

2.2

Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1

Nejdůležitější události v projektu

Za největší událost ve fungování projektu v minulém obdoví lze považovat několikatýdenní
výpadek karetních služeb, kdy všechny místnosti se vstupem na čipovou kartu byly
nedostupné. Jinak projekt běžel bez potíží a tím plnil svůj účel – tj. umožnit členům Silicon
Hill v klidu studovat.
2.2.2
•
2.2.3
•

Cíle, které se podařilo splnit
Instalovat a zabezpečit proti krádeži nové PC stanice
Cíle, které se nepodařilo splnit
Vytvořit nová Pravidla místnosti s ohledem na umístění nových PC a rýsovacího
prkna

- Dospěl jsem k názoru, že stávající pravidla plně vyhovují v rozsahu, v jakém jsou napsán.
•

Přepsat materiály týkající se studovny do angličtiny

- Jedná se především o ony pravidla. Tím, že se stávající pravidla nepředělávala, nebyl impuls k tomu
je přepsat. (Napravím v následujícím období.)
•

Pokusit se přesvědčit SUZ o nutnosti plastových oken

- Nakonec od plastových oken upuštěno, jelikož SUZ se rozhodl již neinvestovat do společných
místností. V minulém semestru proběhlo „zašroubování“ poloviny oken, což překvapivě vedlo k
účelnému zvednutí teploty v zimním období.
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2.3

Propagace projektu

Projekt je propagován jednak svým umístěním za prosklenými dveřmi v mezipatře u
hlavního schodiště a dále je zmiňován při registracích nových členů. Jelikož je vstup na
čipovou kartu, je první seznámení umožněno již při registraci nového člena a přímo zřízením
účtu v SUPPu.

2.4

Využívání projektu

Návštěvnost projektu je v průběhu semestru proměnlivá. Dá se říci, že od zápočtového týdne
po konec zkouškové období je studovna celodenně využívána. Avšak i v průběhu
výukových týdnů zde bývá velký počet studentů.
Přesný počet uživatelů mi není znám, avšak s nějakou odchylkou by se dal získat z počtu
přístupů.

2.5

Přehled financování projektu

2.5.1

Získané finanční prostředky

Z rozpočtu SH celkem 800 Kč.
2.5.2
•

2.6

Využití získaných finančních prostředků
Odpuštění IT členství pro správce projektu (800 Kč)

Teambuilding

Neproběhla žádná teambuildingová akce.
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3.1

Cíle projektu pro nadcházející období
•

Přepsat materiály týkající se studovny do angličtiny

•

Vytvořit zpětnou vazbu s uživateli projektu vedoucí k jeho zlepšení

•

Udržovat projekt v chodu

Vize projektu

Projekt je v tuto chvíli pro svůj účel velmi dobře zajištěn. V budoucnosti se pokusím zajistit
nějakou zpětnou vazbu od uživatelů (nejspíše formuláře), která by vedla k dalšímu zlepšení.
Dále je potřeba udržovat projekt v použitelném stavu (tj. zajišťovat chod pc, kontrolovat
funkčnost AP a např. řešit problémy s hospodářkou ohledně úklidu, stavu majetku SUZu
apod.)

3.2

Organizační zajištění realizace

Vetšinu věcí si zajišťuji sám. Správu PC a AP se snažím zajišťovat i za pomoci hlavního
administrátora Viktora Bohuslava Bohdala a mnohdy přiloží ruku k dílu i Lubomír Jiřišta.

3.3

Požadovaná hmotná a technická podpora

Pro projekt není vyžadována výrazná hmotná ani technická podpora.
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Dodatek zprávy

Není potřeba, vše již bylo napsáno.
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období
Ref.

3334
Celkem:

Popis

Odpustek IT

Částka

800,800,-

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období
Popis

Celkem:

Částka

0,-
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Příloha B.

Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející

období
UID
16464

Jméno
Jiří Hanč

Činnost

Odpuštěno

Správce projektu Studovna 4, Vedoucí
projektu Strahovská liga ve stolním
tenise, registrátor

IT
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Příloha C.

Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady
Investiční náklady

Osobní náklady
Odpustky IT
Celkem

1600,1 600,-

Ekonomická činnost
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období

0,-
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