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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:  

bydliště studenta:    

ročník, studijní obor:   

místo konání praxe:  Frmol, Rostislavova 23, Praha Nusle 

termín/ny konání praxe:  4.2.2013 – 15.2.2013 

 

Odpovězte nám prosím volně na níže uvedené otázky: 

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

Můj cíl byl seznámit se s lidmi z oboru a vyzkoušet si práci na opravdovém natáčení 

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

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

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

2. typický den praxe: 

Dny se rozdělovaly na natáčení a postprodukci. Pro mě jako zvukaře to pak bylo především 

míchání nahraných zvuků.  

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

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

 

3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

Jak jsem napsal v předchozí otázce, mou činností byly především  finální zvukové stopy. 

Samozřejmě jsem se zajímal i o ostatní složky, takže jsem si zkusil i práci s kamerou. 

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

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

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

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

skupina kolem společnosti Frmol se zná poměrně dlouho, přesto mě přijala mezi sebe 

naprosto bez problémů. Zřejmě proto, že jsou tady na studenty zvyklí. 

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

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

 

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

Bezproblémová   

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

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

 

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

Určitě jsem získal spoustu poznatků, zejména co se týče nežádoucích hluků na place a jejich 

následné eliminace  

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

 

7. Problémy během praxe: 

Nevšiml jsem si žádných. 

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

 

8. Možnosti zlepšení …… 

Určitě na sobě mám co zlepšovat a tato praxe mi ukázala směr. 

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

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

 

V …Praze ……  dne: 1. března 2013 podpis:……………………………………. 

 


