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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 Praha 2……………………… 

termín/ny konání praxe:  …17. – 21.6.2013………………… 

 

Odpovězte nám prosím volně na níže uvedené otázky: 

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

…… prakticky vyzkoušet znalosti z teorie 

 ……poznat fungování firmy 

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

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

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

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

2. typický den praxe: 

…… na začátku praxe jsem prošla celou firmu, dozvěděla se, co se kde dělá, a následující 

dny jsem trávila ve střižně, kde jsem po zaučení samostatně pracovala pod dozorem 

vedoucího. Věnovala jsem se čištění digitalizovaných filmů 

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

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

3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

……nic jiného jsem nedělala 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

…kolegové byli docela ochotní, pokud jsem se moc neptala 

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

………………………………… 

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

………výborné vztahy i komunikace 

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

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

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

… poznala jsem pracovní proces ve firmě, dovedu si představit svoje zaměstnání   

… …………… 

 

7. Problémy během praxe: 

……žádné 

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

 

8. Možnosti zlepšení …… 

Možnost další praxe na jiné pozici 

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

……………………………………………………………………………………… 

 

 

V …Volyně…  dne: 28. června 2013 podpis:……………………………………. 

 


