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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 4 

termín/ny konání praxe:  …………. 20. – 24. května 2013 

 

Odpovězte nám prosím volně na níže uvedené otázky: 

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

…… seznámit se s pracovišti firmy 

 ……vyzkoušet práci na některých zařízeních, s některými programy  

………poznat skutečnou práci střihače 

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

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

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

2. typický den praxe: 

…… první den mě provedli po firmě, ukázali, co se kde jak zpracovává a mohl jsem pak 

pracovat ve střižně, kde jsem trávil celé dny prací na reklamních spotech 

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

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

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

3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

……v podstatě jen práce ve střižně 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

…komunikace byla bez problémů, už si na nás studenty zvykli 

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

………………………………… 

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

…… nemám připomínky 

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

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

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

… poznal jsem, jaká je týmová práce, jak záleží na dodržování termínů   

… …………… 

 

7. Problémy během praxe: 

……žádné nenastaly 

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

 

8. Možnosti zlepšení …… 

Praxe by měla být povinná, je to super doplněk studia 

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

……………………………………………………………………………………… 

 

 

V …Písku ……  dne: 5. června 2013 podpis:……………………………………. 

 


