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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
12. 11. 2018 – 31. 12. 2019 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 1. 2020 –
31. 12. 2020 (dále jen nadcházející období).

1.2

Charakteristika projektu

Projekt je určen především pro studenty ČVUT, kteří mají zájem o fotografii a fotografování
jako takové. Projekt se nachází 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, UID 29025 - vedoucí projektu

•

Petr Kaštánek, UID 22546

- správce projektu

•

David Prudek, UID 29861

- správce projektu
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Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1

2.2

Cíle projektu na uplynulé období
•

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

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 aktivních lidí v projektu. V průběhu celého
roku bylo provedeno několik prohlídek pro zájemce o používání Fotoateliéru, z nichž
většina následně prošla zaškolením a stali se plnohodnotnými členy.
2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit
Hlavní cíl, udržet Fotoateliér v provozuschopném a reprezentativním stavu, se povedl. Další
z hlavních cílů bylo zaškolení dalšího správce projektu, protože současní správci nestíhali
poptávku prohlídkách ve Fotoateliéru. Novým správcem se stal David Prudek, který se nyní
významně podílí na správě a rozvoji projektu. Další cíle zaměřené na investice se také
podařilo splnit.
2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit
Nepodařilo se uspořádat stmelovací akci pro všechny členy Fotoateliéru (lidé se zaplacenou
službou Fotoateliér). Také se nepodařilo domluvit zapůjčení fotoaparátu z PR Silicon Hillu,
nicméně tento bod jsme zhodnotili jako nepotřebný, protože většina členů Fotoateliéru
vlastní svoje fotoaparáty, které jsou lepší, jak současný na PR Silicon Hillu.

2.3

Propagace projektu

Projekt byl propagován na Akci Prvák a na facebookových stránkách klubu. Nesnažíme se
však mít ve Fotoateliéru co nejvíce členů, protože 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
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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.
V současné době (zimní semestr 2018/2019) má projekt 20 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 2018/2019 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 2018/2019 se podařilo vybrat 7 000 Kč.
Z klubového rozpočtu bylo zatím přibližně vyčerpáno 31 500 Kč (ze schválených 32 700 Kč),
které byly použity na nutný provoz Fotoateliéru, investici do nového monitoru a za sadu
starých objektivů. Další částka ještě bude čerpána v následujících týdnech.
2.5.2 Využití získaných finančních prostředků
Finanční prostředky pro investice byly využity na nákup nového 4K monitoru s vyváženými
barvami pro náhled a následnou postprodukci fotografií a nákup sady starší objektivů se
závitem M42, který lze snad adaptovat na všechny známé výrobce fotoaparátů (Sony, Canon
Nikon, …). Byl tak pořízena univerzální sada objektivů, které lze používat na všech foťácích
bez ohledu na značku výrobce. Provozní finance také posloužily k nákupu nových
fotografických pozadí, 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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Cíle projektu pro nadcházející období

3.1

Vize projektu
•

Nadále udržovat Fotoateliér v provozuschopném a reprezentativním stavu

•

Uspořádání stmelovací akce pro všechny členy projektu

•

Vytvořit fotokoutek Silicon Hill

•

Provést revidování Wiki stránky projektu

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.
•

Tiskárna pro fotokoutek Silicon Hillu

•

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

10883

[Monitor + kabely] Monitor + kabely

11283

[Sada starých objektivů + adaptéry] M42 adaptéry

11321

[Sada starých objektivů + adaptéry] Staré objektivy

Částka

9 649,533,9 300,-

[Nábytek a doplňky] Nábytek a doplňky do
11341

fotoateliéru

4 000,-

11346

[Spotřební materiál] Pilotní žárovky

1 473,-

11373

[Spotřební materiál] Ostatní spotřební materiál

2 000,-

11377

[2x fotopozadí] Fotopozadí

3 200,-

11197

[Teambuilding] Teambuilding

1 465,-

Odpustky ZS 2019

2 600,-

Odpustky LS 2019

3 100,-

Celkem:

29 220,-

(položky kurzívou ještě nejsou dokončené, takže se částka ještě může posunout směrem dolů)
Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období
Název

Částka

Členské poplatky (za zimní semestr 2018/19)

5 000,-

Členské poplatky (za letní semestr 2018/19)

7 000,-

Celkem:

12 000,-
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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

29861

David Prudek

Správce projektu

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

Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady
2x Fotopozadí
Spotřební materiál

3 300,3 500,-

Investiční náklady
Fotokoutek - tiskárna

10 000,-

Osobní náklady
Odpustky
Pracovně/teambuildingová akce
Celkem

6 200,1 500,24 500,-

Ekonomická činnost
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období

15 000,-
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