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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………………………… 

termín/ny konání praxe:  13.- 24.5.2013…………..………………………… 

 

Odpovězte nám prosím volně na níže uvedené otázky: 

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

…… vyzkoušet si práci zvukaře při natáčení, poznat tvorbu díla na place 

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

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

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

2. typický den praxe: 

…… každý den jsem trávil přímo na place při natáčení reklamních spotů, pomáhal 

s mikrofony, asistoval zvukaři ……………………………………………………………………………………… 

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

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

 

3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

…… někdy komunikace s herci, s režisérem, kameramanem 

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

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

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

… natáčení bylo hektické, ale přesto byli kolegové ochotní a trpěliví 

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

………………………………… 

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

…… každý den jsem s řídícím praxe probral svoji práci toho dne, v čem jsou chyby, kde se 

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

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

 

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

… praxe byla super, moc mě to bavilo, čas přímo letěl   

… …………… 

 

7. Problémy během praxe: 

……nic se neudálo 

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

 

8. Možnosti zlepšení …… 

Moc rád bych ještě absolvoval další praxi. Původně se mi tam moc nechtělo, ale teď bych to 

bral hned znovu. 

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

……………………………………………………………………………………… 

 

 

V …Praze ……  dne: 29. května 2013 podpis:……………………………………. 

 


