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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: Martin Jenč 

bydliště studenta:   Píseckého 771, Rakovník 

ročník, studijní obor:  1. režie 

místo konání praxe:  Česká televize 

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? 

Můj cíl byl opravdu něco dělat a ne jenom očumovat jako to bývá na spoustě praxí, protože 

člověka k ničemu pořádně nepustí. 

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

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

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

2. typický den praxe: 

Nástup na 9:00, podle dispozic vytisknout si formuláře pro kompars a souhlasy pro herce, 

zaevidovat komparsisty, přepsat údaje do komparsnic, vyplatit komparsisty, kolem 23:00 jít 

domů. 

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

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

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

3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

Co bylo potřeba….. Usadit komparsisty, přesouvat je z místa na místo…. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Supr, všichni byli milí a přátelští. 

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

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

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

Komparsisti byli nerudní a chovali se namyšleně, jako kdyby byli hlavní herci. 

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

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

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

Člověk se nezastaví od rána do večera, ale zase to rychle uteče a je to zábava.  

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

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

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

7. Problémy během praxe: 

Žádné 

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

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

8. Možnosti zlepšení: 

Celkově jsem byl spokojen, nečekal jsem, že mi dají jako nováčkovi na starost 200 

komparsistů. 

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

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

 

 

V Písku  dne: 30.4.2014  podpis:……………………………………. 


