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1 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 

15. 11. 2017 – 11. 11. 2018 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 12. 11. 2018 – 

31. 12. 2019 (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 fotografickou 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 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období 

2.1 Cíle projektu na uplynulé období 

Jeden z hlavních cílů byl udržovat Fotoateliér v provozuschopném a reprezentativním stavu. 

Další cíle se věnovaly stmelování kolektivu a investicím do nového vybavení. 

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období 

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu 

V průběhu roku proběhlo několik společných akcí s cílem úklidu a údržby samotné 

místnosti projektu. Proběhl též teambuilding lidí, kteří projekt vedou. Také bylo zaškoleno 

několik nováčků v projektu do jeho fungování a bylo jim provedeno základní školení se 

zacházením s technikou, která se ve Fotoateliéru nachází. 

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit 

Ze stanovených cílů se jich povedla většina splnit. Jeden z hlavních cílů, kterým bylo 

udržovat Fotoateliér v provozuschopném a reprezentativním stavu, se povedl na výbornou a 

i nadále se plánuje s plněním tohoto cíle pokračovat. Další z cílů, který byl seznámit samotné 

členy projektu mezi sebou a zvýšit povědomí o projektu mezi obyvateli Strahova a členy 

klubu Silicon Hill, se také v rámci možností povedlo splnit, například prezentací projektu na 

Akci prvák. Také se daří plnit další z cílů, které se zaměřovaly na investice. 

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit 

Žádný ze stanovených cílů se nepodařilo nesplnit. 

2.3 Propagace projektu 

Projekt byl propagován na Akci Prvák a na facebookových stránkách klubu. Z vlastní 

zkušenosti však víme, že je lepší nové členy do projektu netlačit násilím. Členové, kteří si 

cestu k projektu najdou sami, jsou více zodpovědní k práci s technikou v Fotoateliéru a více 

rozumí problematice fotografování. Členové, kteří se do projektu dostávají na nátlak, 

neumějí příliš zacházet s fotografickou technikou a neznají základy fotografování a proto 

dochází ke škodám na technice. 

2.4 Využívání projektu 

Fotoateliér každý týden pravidelně navštěvuje mnoho studentů, kteří zde mohou díky 

profesionální technice rozvíjet své schopnosti v oblasti fotografování.  
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V současné době (zimní semestr 2018/2019) má projekt 18 aktivních platících členů. 

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 zimní semestr 2017/2018 se podařilo vybrat 5 000 Kč na členských 

poplatcích (část členů má Fotoateliér hrazený z odpustků, proto není jejich přínos promítnut 

v částce členských poplatků) a za letní semestr 2017/2018 se podařilo vybrat  7 000 Kč. 

Z klubového rozpočtu bylo zatím vyčerpáno 28 207 Kč (ze schválených 30 300 Kč), které byly 

použity na nutný provoz Fotoateliéru, investici do nových softboxů, stativu a doplňků 

k focení. Další částka ještě bude čerpána v následujících týdnech. 

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků 

Finanční prostředky pro investice byly využity na nákup nových softboxů s voštinou, 

nákupu bezdrátové WiFi SD karty a nábytku a doplňkům k focení. Také byl pořízen nový 

stativ, který byl dříve součástí Fotoateliéru, ale během minulého vedení se ztratil. Provozní 

finance posloužily k nákupu nových fotografických pozadí, protože současná již 

dosluhovala, k nákupu pilotních žárovek do blesků a spotřebního materiálu. 

2.6 Teambuilding 

Za poslední období proběhly dva teambuildingy pro vedoucí projektu Fotoateliér. 
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3 Cíle projektu pro nadcházející období 

3.1 Vize projektu 

• Nadále udržovat Fotoateliér v provozuschopném a reprezentativním stavu 

• Uspořádání další stmelovací akce pro všechny členy projektu 

• Zaškolit nového správce Fotoateliéru, který by pomáhal s údržbou místnosti 

• Pořídit nový monitor pro živé prohlížení pořízených fotografií 

• Domluvit propůjčení staršího fotoaparátu z PR Silicon Hillu do Fotoateliéru 

3.2 Organizační zajištění realizace 

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

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora 

Projekt požaduje od klubu finanční podporu ve výši 38 900 Kč. 

• Nový monitor pro živé prohlížení pořízených fotografií 

• Sada starých objektivů + adaptéry pro použití na novějších fotoaparátech 

• Nákup nových pláten 

• Běžné provozní náklady projektu (žárovky, baterky, …) 

• Finanční příspěvek na pracovně/teambuildingovou akci 

• Odpustky 
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4 Dodatek zprávy 
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Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období 

Ref. Název Částka  

10008 [Stativ] Stativ 2 990,- 

10009 [2x softbox s voštinou] Stripboxy 3 869,- 

10410 

[Wifi SD karta] Toshiba SDHC 16GB FlashAir 

Wireless Wifi Card 972,- 

10463 [Nábytek] Nábytek do fotoateliéru 2 803,- 

10464 [Doplňky na focení] Doplňky na focení 4 974,- 

10526 [2x fotopozadí] Fotopozadí 2 996,- 

10411 [Ostatní provozní náklady] Pilotní žárovky 1 847,- 

10527 [Ostatní provozní náklady] Trn pro uchycení plátna 956,- 

10528 

[Ostatní provozní náklady] Krytky pro studiové 

blesk 600,- 

10191 [Teambuilding] Letní semestr 472,- 

10475 [Teambuilding] Zimní semestr 528,- 

 Odpustky LS 2017 2 600,- 

 Odpustky ZS 2017 2 600,- 

Celkem:  28 207,- 

  

 

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období 

Název Částka  

Členské poplatky (za zimní semestr 2017/18) 5 000,- 

Členské poplatky (za letní semestr 2017/18) 7 000,- 

Celkem: 12 000,- 
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Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející 

období 

UID Jméno Činnost Odpuštěno 

29205 Richard Burkoň Vedoucí projektu Z, IT, 

FOTO 

22546 Petr Kaštánek Správce projektu Z, IT, 

FOTO 
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Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období 

Provozní náklady 

2x Fotopozadí 3 200,- 

Provozní náklady 3 500,- 

  

Investiční náklady 

Nábytek a doplňky 4 000,- 

Sada starých objektivů + adaptéry 10 000,- 

Monitor + kabely 10 500,- 

Osobní náklady 

Odpustky 6 200,- 

Pracovně/teambuildingová akce 1 500,- 

Celkem 38 900,- 

 

Ekonomická činnost 

Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období 15 000,- 

 


