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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:  …ACE, Na Kovárně 4, Praha 10 ………………… 

termín/ny konání praxe:  …18. – 22. března 2013 .………………………… 

 

Odpovězte nám prosím volně na níže uvedené otázky: 

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

…… Měl jsem zájem hlavně o práci na place, být při natáčení, poznat jeho průběh, 

komunikaci kameramana s režisérem ………………………………………………………………… 

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

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

2. typický den praxe: 

…… denně jsem byl na place při natáčení Ordinace v růžové zahradě 2, asistoval jsem 

kameramanovi, ve volnějších chvílích mi vysvětlovat možnosti různých záběrů 

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

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

 

3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

…… příprava natáčení, péče o kameru a jinou techniku ………………………………………………….. 

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

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

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

… natáčení bylo dost náročné, vyžadovalo soustředění, ale jinak komunikace bez problémů 

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

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

 

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

…… denně jsem s řídícím konzultoval práci dne, upozornil mě na chyby, poradil, kde se 

zlepšit  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

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

… praxe byla docela únavná, ale aspoň jsem poznal natáčení v praxi a vím, co mohu 

v profesním životě čekat   

… …………… 

 

7. Problémy během praxe: 

…… nestalo se nic závažného 

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

 

8. Možnosti zlepšení …… 

Praxe by mohla být každý rok, zaměřená podle jednotlivých ročníků studia 

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

……………………………………………………………………………………… 

 

 

V …Praze ……  dne: 7. dubna 2013 podpis:……………………………………. 

 


