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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: Martina Vedralová 

bydliště studenta:   Samohelova 2050, Praha 4 

ročník, studijní obor:  II., tvorba AVD 

místo konání praxe:  Česká televize 

termín/ny konání praxe:  2. – 13.4.2012 

 

Odpovězte nám prosím volně na níže uvedené otázky: 

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

Chtěla jsem si v praxi ověřit vědomosti ze školy, zkusit práci v tak velké firmě jakou Česká 

televize je. 

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

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

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

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

2. typický den praxe: 

Vykonávala jsem běžné práce produkční, např. jsem kontrolovala průběh n natáčení, 

rozdávala vysílačky, připravovala denní dispozice 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

pomáhala jsem s čím bylo zrovna třeba, někam zajít, něco přinést ………… 

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

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

vztahy byly skvělé, kolegové prima 

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

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

Vše bylo v pohodě, uvedl mě na pracoviště, pomohl, když bylo třeba. 

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

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

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

Poznala jsem týmovou práci, zázemí, v čem prakticky tkví práce produkce. 

 

7. Problémy během praxe: 

Problomy nebyly. 

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

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

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

8. Možnosti zlepšení: 

o žádných nevím 

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

 

 

V …Praze……  dne: 26.4. 2012  podpis:……………………………………. 


