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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
rok 2013 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na rok 2014 (dále jen nadcházející období).

1.2

Charakteristika projektu

Cílem projektu SHerna je poskytnout členům klubu Silicon Hill místo pro relax a zábavu v
podobě společenské místnosti vybavené projektorem a herní konzolí Xbox s ovladačem
Kinect. V budoucích letech se pak jedná o rozšiřování herních možností v podobě dalších her
a příslušenství.

1.3

Aktivní lidé v projektu


Tomáš Jedlička, 16399, Vedoucí projektu



Jiří Srna, 21222, Správce projektu
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Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

V minulém období se vyklidila místnost ve třetím mezipatře na bloku 4. Následně se
místnost vymalovala a instalovalo se vybavení nakoupené na konci roku 2012. Jmenovitě šlo
o položení koberce, montáž plátna, montáž projektoru včetně držáku, montáž nábytku,
instalace a zapojení reproduktorů, herní konzole a projektoru. Následně se místnost spustila
v testovacím provozu, kdy si po domluvě s vedoucím projektu bylo možné místnost
vyzkoušet. V současné chvíli je objednána kamera a do konce roku bychom měli nainstalovat
čtečku.

2.1

Cíle projektu na uplynulé období

Spustit testovací provoz místnosti
Instalovat kameru
Instalovat čtečku karet

2.2

Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu
Spuštění testovacího provozu (květen 2013)
2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit
Spustit testovací provoz místnosti
2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit
Instalovat kameru - objednána
Instalovat čtečku karet – dlouhé čekání na dokončení čtečkového systému
// Obě věci by se do konce roku měly stihnout

2.3

Propagace projektu

Mailinfo – informace o připravovaném projektu

2.4

Využívání projektu

Testovacího provozu SHerny využilo celkem cca 40 různých návštěvníků. Přestože místnost
není zcela dokončená, všichni byli s provozem spokojeni až nadšeni.
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2.5

Přehled financování projektu

2.5.1 Získané finanční prostředky
Rozpočet SH
3200 Kč - Odpustky
2.5.2 Využití získaných finančních prostředků
1300 Kč - Odpustky

2.6

Teambuilding

Projekt SHerna neměl v uplynulém roce teambuilding.
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Cíle projektu pro nadcházející období

Zatemnění místnosti
Částečné odhlučnění místnosti
Spuštění řádného provozu místnosti

3.1

Vize projektu

Rádi bychom existenci projektu dostali do povědomí členů. V případě ohlasů pak
organizovat víkendové turnaje či vytvoření jakési semestrální ligy v konkrétních hrách.

3.2

Organizační zajištění realizace

Organizace projektu by měla být zachována v podobě, v jaké byla doposud se snahou
přibrání dvou členů pro organizaci vizí v bodě 3.1

3.3

Požadovaná hmotná a technická podpora

Jelikož je projekt v mezipatře, kde je „stěna“ oddělující chodbu a místnost tvořena kovovými
prosklenými dveřmi, veškeré zvuky se i při relativně nízkých hlasitostech a zavřených
dveřích lehce nesou na chodbu. Při běžných hlasitostech přes den se pak skleněné tabule
třesou. Polepením této stěny akustickou pěnou bychom chtěli docílit snížení průniku hluku
do bloku i otřesů skleněných tabulí.
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Dodatek zprávy

5

Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období
Ref.

Název

Částka

REF 5098

Odpustky LS 2013

800,-

REF 5677

Odpustky ZS 2013

500,-

Celkem:

1300,-
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Příloha B.

Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející

období
UID
16399
21222

Jméno
Tomáš Jedlička
Jiří Srna

Činnost
Vedoucí projektu
Správce projektu

Odpuštěno
Z/IT
Z/IT
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Příloha C.

Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady
Investiční náklady
Nákup nových her
Odhmotňovací nožky pod subwoofer
Koberec
Akustická pěna na prosklenou stěnu

7000,500,3000,15000,-

Osobní náklady
Odpustky
Celkem

3200,28700,-
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