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Úvod o týmu
členové týmu

Jakub Rejchrt – vedoucí
Jmenuji se Jakub Rejchrt a je mi 18 let. Narodil jsem se v Nymburce, ale celý život
žiji v Poděbradech. Ve svém volném času rád hraji golf s přáteli, cestuji, nebo
vyhledávám příjemná místa pro posezení s přáteli. Zajímám se o politiku a díky
tomu jsem se rozhodl kandidovat do komunálních voleb v Poděbradech.
Adéla Salačová
Jmenuji se Adéla Salačová a je mi 18 let. Od narození žiji ve městě Kralupy nad
Vltavou, které se nachází nedaleko Prahy. Od svých 12 let hraji aktivně tenis. Mezi
mé další zájmy patří lyžování a běh. Ráda cestuji a trávím čas se svými přáteli.
Eva Kopřivová
Jmenuji se Eva Kopřivová a je mi 18 let. Od narození bydlím ve městě Brandýs nad
Labem, ale do školy chodím v Praze. Ráda trávím čas s přáteli, s knihou v ruce
nebo na cestách. Jsem velkou milovnicí kávy, proto vyhledávám po Praze útulné
kavárny, kde se ráda začtu do nějaké zajímavé knihy.
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Kateřina Čížková
Jmenuji se Kateřina Čížková a je mi 18 let. Bydlím v obci jménem Semice, která se
nachází přibližně 20 min od Prahy. Díky své střední škole mluvím velmi dobře
anglicky a také jsme strávila nějaký čas v Madridu, kde jsem se naučila španělsky.
Mám ráda cestování, potápění a fotbal. Většinu svého volného času ale trávím s
přáteli nebo spolužáky ze školy.
Kateřina Hainzová
Jmenuji se Kateřina Hainzová a je mi 18 let. Od malička bydlím ve městě
Dobřichovice, které je necelých 30 minut od Prahy. Pocházím z velké rodiny, kde se
neustále něco děje, takže o sobě mohu říct, ze jsem rada v kolektivu. Ráda cestuji,
trávím čas s přáteli, sportuji, nebo hraji na klavír.
Lucie Trnková
Jmenuji se Lucie Trnková. Je mi 18 let. Narodila jsem se ve městě Hodonín, které
se nachází na jižní Moravě. Jako malá jsem bydlela v Gruzii, kde jsem se naučila
výborně anglicky a rusky. Baví mě trávit čas s rodinou a přáteli. Miluji cestování a
poznávání nových kultur.
Stella Bláhová
Jmenuji se Stella Bláhová a je mi 18 let. Od narození žiji na Praze 6 na
Hanspaulce. Od malička jezdím závodně na koních a mám vlastního koně.
Nejraději trávím čas s rodinou a svými přáteli.
Role v týmu pevně rozdělené nemáme, každý přispívá tak, jak nejlépe dokáže.
Naplánované rozdělení rolí naleznete v části “Postup práce” str. 6. Část týmu
připravuje na základě podkladů otázky pro rozhovor, Jakub Rejchrt a Lucie
Trnková se ujmou zpracování videa do finální fáze…
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Příběh vybrané osoby
Blake Wittman
Spolupráci na projektu jsme dohodli s občanem Spojených států amerických
panem Blakem Wittmanem. Pan Wittman se narodil v Californii, ovšem vyrůstal se
svou rodinou a bratrem Chadem v Coloradu. Již jako mladý přemýšlel o cestování,
a když přišel ten správný čas odjel do Evropy. Žil v Rakousku, kde vyučoval alpské
lyžování, v Holandsku, a poté v České republice. Působil v mnoha firmách na
nejvyšších pozicích, mimo jiné pracoval v irské headhuntingové firmě SpenglerFox,
ze které když později odešel, založil s kolegy vlastní firmu Goodcall na hledání
uchazečů na vhodné pracovní pozice. Pan Wittman je Business Advisory Board
Member na University of New York in Prague. Výčet jeho funkcí a aktivit je
opravdu rozsáhlý, v dokumentu bude plně popsán. Hovoří plynně česky, německy,
holandsky a anglicky. Má ženu Janu a dva syny, Olivera a Juliana. Se svou rodinou
v USA se vídá zřídka, jeho matka přilétá do České republiky každý rok na jeden
týden. Měli jsme tu šanci ji vyzpovídat, tudíž i to bude obsaženo v dokumentu.
Bohužel rozhovor uvést nemůže, z časových důvodu jsme ho nemohli provést,
učiníme tak v následujícím měsíci.
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Postup práce
Největší překážkou při naší práci je časové vytížení námi zpovídané osoby a také
členů našeho týmu. Komunikujeme přes sociální sítě a domlouváme se na
probíhajícím postupu i budoucích krocích. Jeden člen našeho týmu se již s panem
Wittmanem potkal, také s jeho rodinou, a zjistil jisté informace a zajišťoval postup i
budoucí kroky.
Do budoucna domlouváme termín schůzky na provedení natáčení rozhovoru, dva
členové týmu natočí rozhovor, dva členové týmu vytváří otázky pro rozhovor, dva
členové týmu sestříhají pořízený videozáznam a jeden člen týmu se postará o
technické zázemí a dopravu všech potřebných věcí (videokamera, mikrofon a
ostatní příslušenství včetně členů týmu) na místo předem dohodnuté s naším
figurantem.
Ve scénáři máme naplánováno zachytit cestu na samotný rozhovor, vyzpovídání
pana Blake Wittmana, jeho kolegů v práci, popř. rodinných příslušníků. Rádi
bychom také zachytili oblíbené činnosti našeho figuranta.
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Námi připravené otázky k rozhovoru:
We know that you were born in California but you grew up in Colorado. Did you
move there?
Did your parents travel a lot with you?
Why did you decide to go to Europe? Why Europe?
How did you feel to live in a different culture without your friends and family?
What do you find most weird about the Czech Republic and what do you like
most?
Was it difficult to find a job here? How was it to start your own business here as a
foreigner?
How often do you meet with your family back in the US?
You are very successful in your business, can you quickly tell us what kind of
business are you running?
Have you ever regretted your decision of moving out of the US?
Is there something, like an advise, you would like to tell to our classmates?
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Závěr
Zhodnocení celého projektu ještě provést nemůžeme, protože samotný rozhovor
neproběhl. Tento krok budeme moci učinit po celkovém a uměleckém zpracování
projektu.
Příběh, který jsme si vybrali je opravdu zajímavý, pokusíme se ho tedy zachytit co
nejlépe, abychom zaujali všechny, kdo se na naše krátké dokumentární video
podívá.
Do budoucna bychom rádi zlepšili celkovou komunikaci našich členů v týmu.
Efektivnější komunikací bychom docílili zpracovávání a získávání dostupných
informací v kratším čase.
Na celém projektu nás nejvíce baví mít onu možnost vyzpovídat člověka, jehož
příběh zaujme nemálo lidí. Člověk se doví příběhy jiných a může si z nich odnést i
nějakou inspiraci do svého života. Například jsme se dozvěděli pár následujících
věcí. Nemusíme se bát cestovat, zkoušet nové věci a poznávat nové lidi. V každém
okamžiku můžeme najít vhodný moment pro zlepšení našeho společenského
statusu, či nabrání zkušeností, které nám pomohou získat lepší práci. Pan Blake
Wittman nám může být příkladem. Také proto jsme si vybrali jeho příběh.
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