Propojení teorie a praxe ve filmové tvorbě
CZ.1.07/2.4.00/17.0122
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj

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:

……Michal Varga……..

bydliště studenta:

......Povltavská 5, Praha 7…….

ročník, studijní obor:

…….III. ročník, tvorba AVD…..

místo konání praxe:

…….Česká televize………………

termín/ny konání praxe:

…….9. – 20.4.2012

Odpovězte nám prosím volně na níže uvedené otázky:
1. Co byl Váš cíl, Vaše očekávání? Co jste chtěl prakticky ověřit?
Chtěl jsem se seznámit s prací v televizi, jak vypadá profesionální natáčení, získat zkušenosti,
které bych použil v dalším studiu i v pozdějším zaměstnání.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. typický den praxe:
Účastnil jsem se natáčení v terénu – reportáže do zpráv. Jeli jsme na určené místo, natočili
domluvenou reportáž a předali v ČT ke zpracování.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe.
Někdy jsem se šel podívat do laboratoří, přiučil se úpravě zvuku, obrazu, střihu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

"Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky"
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4. Vztahy a komunikace v místě praxe, vztahy s kolegy
Super……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
5. Vztahy a komunikace s kontaktní osobou (řídícím praxe)? odborným garantem
Bez problémů ………………………………………………………………………………………………
6. Nové poznatky pro budoucí profesi, pro život obecně:
Bylo fajn podívat se do zákulisí České televize, vidět profesionály při práci.
7. Problémy během praxe:
Nebyly…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Možnosti zlepšení:
Praxe byla zajímavá, nic bych na ní neměnil.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

V …Praze……

dne: 25.4. 2012

podpis:…………………………………….
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a státním rozpočtem České republiky"

