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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:  ……Media Pro Pictures………… 

termín/ny konání praxe:  …15.4. – 19.4.2013………..………………………… 

 

Odpovězte nám prosím volně na níže uvedené otázky: 

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

…… Cílem bylo získat praktické zkušenosti, vyzkoušet si znalosti z akademie v praxi . 

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

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

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

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

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

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

2. typický den praxe: 

…… Nejdříve jsem se jen učil, pozoroval, pak jsem sám pracoval v programu PFClean a čistil 

nežádoucí nečistoty z filmu v digitální verzi 

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

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

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

………………………………… 

3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

……údržba techniky, poznávání ostatních pracovníků a jejich práce 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

…byly fajn 

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

………………………………… 

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

………v pořádku, bez problémů 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

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

… viděl jsem, jak vypadá teorie v praxi, bylo super vyzkoušet si práci zvukaře 

v postprodukčním studiu  … …………… 

 

7. Problémy během praxe: 

……bez problémů 

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

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

………………………………………………………………………………………… 

8. Možnosti zlepšení: 

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

…… ……………………………………………………………………………………… 

 

 

V …Praze……  dne: 17. května 2013 podpis:……………………………………. 

 


