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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…… ……………………………… 

termín/ny konání praxe:  ……17. – 21. června.2013……..………………………… 

 

Odpovězte nám prosím volně na níže uvedené otázky: 

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

…… chtěla jsem si vyzkoušet práci ve firmě, zjistit, jaký je postup postprodukce 

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

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

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

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

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

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

2. typický den praxe: 

…… postupně jsem prošla pracoviště firmy, všude se mi někdo věnoval, vysvětlil co a jak se 

dělá, předvedl mi to a nechal mě si program, zařízení vyzkoušet 

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

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

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

3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

……v podstatě každý den byla jiná činnost 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

…všichni se mi ochotně věnovali 

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

………………………………… 

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

………velmi dobré, konzultovala jsem s ním svoji práci každý den 

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

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

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

… trochu jsem si ujasnila, na jaké pozici bych po studiu chtěla pracovat   

… …………… 

 

7. Problémy během praxe: 

……nebyly 

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

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

 

8. Možnosti zlepšení …… 

nic mě nenapadá, bylo to dobré 

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

……………………………………………………………………………………… 

 

 

V …Písku ……  dne: 29. června 2013 podpis:……………………………………. 

 


