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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: Michaela Bukovská 

bydliště studenta:   Suchdolské nám. 734, Praha 6 

ročník, studijní obor:  2. produkce 

místo konání praxe:  Nova TV 

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? 

Mé očekávání bylo, že poznám nové pracoviště, což se také stalo. Strávila jsem nějaký čas 

v produkci, takže už vím, jak vypadá produkce při velkých projektech. 

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

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

2. typický den praxe: 

Přišla jsem v 9 h ráno, seznámila se s celým pracovištěm – střižny, postprodukce, režijní 

místnost a část dne jsem strávila na place, kde jsem měla možnost přihlížet a klapat. 

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

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

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

3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

Paní Maršíková mi vysvětlila interní systém, který na Ulici užívají. Jak a co se kam píše a 

proč. Dále mi ukázala rozpočty, říkala, co všechno je důležité. Dá se říci, že mi zopakovala to, 

co jsem se již dozvěděla ze školy. 

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

Všechny vztahy byly z mé strany v naprostém pořádku. Všichni se ke mně chovali slušně a 

mile. Mé případné otázky rádi zodpověděli. 

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

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

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

S paní Maršíkovou se mi také komunikovalo velmi dobře. Byla velmi ochotná mi vše vysvětlit 

a ukázat, případně zodpovědět mé dotazy. 

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

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

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

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

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

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

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

7. Problémy během praxe: 

Žádné problémy 

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

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

8. Možnosti zlepšení: 

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

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

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

 

 

V Praze  dne: 22.3.2014  podpis:……………………………………. 


