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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: Jan Košč 

bydliště studenta:   Třebízského 837, Tábor   

ročník, studijní obor:  …….V. ročník, kamera….. 

místo konání praxe:  …….ACE……………… 

termín/ny konání praxe:  ……7. – 18.5.2012….. 

 

Odpovězte nám prosím volně na níže uvedené otázky: 

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

Byla to příležitost poznat pracoviště, kde bych mohl po studiu pracovat, seznámit se tam 

s kolegy a zvýšit si šance na přijetí do zaměstnání. 

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

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

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

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

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

2. typický den praxe: 

Vystřídal jsem různá pracoviště, takže v den byl typický jen v tom, že jsem pracoval v ACE. 

Měl jsem možnost probrat s kolegy způsob práce v jednotlivých programech, jejich výhody a 

nevýhody. 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

Vzhledem k různorodosti práce jsem poznal i jiné obory postprodukce, což pro mě bylo 

zajímavé. 

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

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

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

Komunikace byla v pohodě, kolegové mi ochotně radili a pomáhali. 

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

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

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

Nemám připomínek, vycházel vstříc mým přáním. 

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

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

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

Vždycky je dobré vyzkoušet si různé práce, různé pracovní pozice. Jednak pak člověk líp 

chápe kolegy, jednak si snáz vybere svoje místo. 

 

7. Problémy během praxe: 

Žádné……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

8. Možnosti zlepšení: 

Nic mě nenapadá. 

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

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

 

 

V …Táboře……  dne: 27.5. 2012  podpis:……………………………………. 


