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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, Praha 4…………………… 

termín/ny konání praxe:  ………4. – 15. února 2013 ………………………… 

 

Odpovězte nám prosím volně na níže uvedené otázky: 

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

……Očekával jsem, že poznám postprodukci v praxi, používanou techniku a technologii, co se 

může udělat s nasnímaným materiálem 

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

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

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

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

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

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

2. typický den praxe: 

…… Viděl jsem různé způsoby postprodukční práce – obraz, jeho střih a úprava v různých 

programech, sám jsem si mohl vyzkoušet, co technika dokáže  

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

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

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

………………………………………………………………………… 
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3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

……údržba techniky, konzultace s pracovníky 

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

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

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

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

…bezproblémové 

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

………………………………… 

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

………skvělé……………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…určitě bylo dobré vidět, jak to ve studiu funguje, jakými fázemi dílo prochází, kdo všechno 

se na něm podílí … …………… 

 

7. Problémy během praxe: 

……bez problémů 

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

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

………………………………………………………………………………………… 

8. Možnosti zlepšení: 

…víc praxí na různých místech 

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

… ……………………………………………………………………………………… 

 

 

V …Písku……  dne: 3. dubna 2013 podpis:……………………………………. 

 


