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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: Michal Helan 

bydliště studenta:   Křižíkova 127, Praha 8  

ročník, studijní obor:  1., střih 

místo konání praxe:  TV Regina 

termín/ny konání praxe:  10.- 21.3.2014 

 

Odpovězte nám prosím volně na níže uvedené otázky: 

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

Chtěl jsem si zdokonalit svoje znalosti ze střihu a zjistit, jak to funguje v menší televizi. 

Celkově získat praxi.  

 

 

2. typický den praxe: 

Nástup byl vždy ve 13:00. Byl jsem spíše k ruce, než že bych měl nějakou stálou práci. Ale 

po zjištění, co se bude aktuálně točit, jsem společně se svými kolegy připravoval scénu.  

 

 

3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

Připravovali jsme scénu, dělali jsme kameramana pro vstup ze studia. Účinkování v pořadu 

jako kompars a také jako host.  
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4. Vztahy a komunikace v místě praxe, vztahy s kolegy 

Vztahy byly dobré. Jen o nás nevěděli, že přijdeme, takže museli narychlo vymýšlet, co nám 

dají za práci.  

 

 

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

Stejné jako u bodu 4. TV Regina je malá televize, kde všichni dělají vše, takže lidi na 

pracovišti jsou i kontaktní osoby. 

 

 

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

Ke střihu jsem se nedostal. Ale zjistil jsem, že používají Edins, takže bych ho měl někdy 

alespoň vyzkoušet.  

 

 

7. Problémy během praxe: 

Žádné nenastaly. 

 

 

8. Možnosti zlepšení: 

Komunikace školy s pracovištěm. 

 

 

 

V Praze  dne: 21.3.20014  podpis:……………………………………. 


