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Zpráva o přínosu praxe k projektu: 

Tato zpráva bude vypracována studentem FAMO osobně, po ukončení praxe – v poslední den praxe u 

partnera – partnerů FAMO, kteří umožněním těchto praxí napomáhají zdárnému průběhu tohoto 

projektu. Vypracovanou zprávu podepište a odevzdejte „řídícímu“ Vaší praxe u partnera. 

 

Jméno a příjmení studenta: ……Pavel Kern…….. 

bydliště studenta:   ......Kolmá 5, Plzeň - Doubravka…….   

ročník, studijní obor:  …….III. ročník, tvorba AVD….. 

místo konání praxe:  …….ACE……………… 

termín/ny konání praxe:  ……7. – 11.5.2012  

 

Odpovězte nám prosím volně na níže uvedené otázky: 

1. Co byl Váš cíl, Vaše očekávání? Co jste chtěl prakticky ověřit? 

Seznámit se s pracoviště postprodukční firmy, vyzkoušet si práci na různých programech, 

ujasnit si, kam chci dále ve studiu na FAMO směřovat. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. typický den praxe: 

Dělal jsem s programem PF Clean - opravy a čištění filmu. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

V podstatě nic jiného, jen jsem občas kouknul, co dělají kolegové. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Vztahy a komunikace v místě praxe, vztahy s kolegy 

Super……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Vztahy a komunikace s kontaktní osobou (řídícím praxe)? odborným garantem 

Taky super ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Nové poznatky pro budoucí profesi, pro život obecně: 

Zvýšil jsem si kvalifikaci, zkušenosti s konkrétním programem, poznal jsem práci a fungování 

postprodukční firmy 

 

7. Problémy během praxe: 

Nic významného se nestalo ……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Možnosti zlepšení: 

Klidně bych šel na praxi znovu, zase do ACE na jiné místo nebo do jiné firmy ………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

V …Praze……  dne: 15. 5. 2012  podpis:……………………………………. 


