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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. 1. 2021 – 31. 12. 2021 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 1. 2022 –
1. 12. 2022 (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 stmelovací akce pro všechny členy projektu, pokud to bude možné

•

Vytvořit fotokoutek Silicon Hill, pokud to bude možné

Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu
I v průběhu tohoto roku byl provoz Fotoateliéru omezen díky koronavirovým opatřením,
která po část semestru znemožňovala využívá místnosti a zároveň byl znát velký úbytek
stálých obyvatel Strahova. Větší zájem o Fotoateliér se opět projevil až po Akci Prvák, kdy se
podařilo získat kromě nových členů Fotoateliéru i zájemce o činnost se správou Fotoateliéru.
V průběhu roku také 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.
2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit
Nepodařilo se uspořádat stmelovací akci pro všechny členy Fotoateliéru (lidé s aktivní
službou Fotoateliér), protože k tomu díky koronavirovým opatřením nebyla příležitost.
Dalším z nesplněných cílů je realizace Fotokoutku SH, který byl i letos odložen z důvodu
nedostatku financí v rámci klubu Silicon Hill. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace ohledně
konání hromadných akcí a menším rozpočtům, projekt Fotokoutku SH odkládáme.

2.3

Propagace projektu

Projekt byl propagován v rámci Akce Prvák a jednotlivých prohlídek.

2.4

Využívání projektu

Fotoateliér byl během začátku roku využívám podobně jako v předchozím roce. Od začátku
nového akademického roku počet aktivních uživatelů výrazně vzrostl.
V současné době (zimní semestr 2021/2022) má projekt 19 aktivních platících 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 zimní semestr 2020/2021 se podařilo vybrat 2 500 Kč na členských
poplatcích (část členů má Fotoateliér hrazený z odpustků, proto není jejich finanční přínos
promítnut v částce členských poplatků) a za letní semestr 2020/2021 se vybralo 1 500 Kč.
Zároveň je třeba zohlednit, že velká část členství byla převedena z předchozích semestrů,
protože službu díky nařízení předsedy nebylo možné naplno využívat. V současnou chvíli
má Fotoateliér 9 platících členů (s nepřevedeným nebo neodpuštěným členstvím).
Z klubového rozpočtu bylo vyčerpáno 4 558 Kč, které byly použity na nutný provoz
Fotoateliéru, tj. nakoupení nových fotografických pozadí a držáků na fotografická pozadí.
2.5.2 Využití získaných finančních prostředků
Finanční prostředky byly využity pro nákup dvou nových papírových fotografických pozadí,
nového držáku za rozbitý, nového magnetického pásku pro uchycení fotografického pozadí
a novou redukci ke grafickému monitoru.

2.6

Teambuilding

V roce 2021 proběhly dva společné teambuildingy pro správce projektu.
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3

Cíle projektu pro nadcházející období

3.1

Vize projektu
•

Udržovat Fotoateliér v provozuschopném a reprezentativním stavu

•

Uspořádání stmelovací akce pro všechny členy projektu, pokud to bude možné

•

Vytvořit nový rezervační systém pro Fotoateliér

•

Začít rozšiřovat světelnou techniku ve Fotoateliéru i na video světla, aby šlo prostor
využívat i na natáčení produktových videí

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 44 800 Kč.
•

Běžné provozní náklady projektu (žárovky, baterky, …)

•

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

Název

Částka

12506

2x fotopozadí

3170,-

12508

Magnetický pásek pro uchycení fotopozadí

870,-

12511

Redukce k monitoru + baterie

328,-

12533

Řetěz k fotopozadí

190,-

Odpustky ZS 2021

3 100,-

Odpustky LS 2021

3 100,-

Celkem:

10 758,-

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období
Název

Částka

Členské poplatky (za zimní semestr 2020/21)

2 500,-

Členské poplatky (za letní semestr 2020/21)

1 500,-

Celkem:

4 000,-
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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

3 300,-

Spotřební materiál

2 000,-

Investiční náklady
2x video světlo Amaran 100D + stativy

14 500,-

2x svítící barevné trubice

13 000,-

Kalibrační sonda na monitor

4 800,-

Osobní náklady
Odpustky

6 200,-

Teambuilding

3 000,-

Celkem

46 800,-

Ekonomická činnost
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období

13 000,-
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