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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 Vaněk 

bydliště studenta:   Poděbradská 564, Praha 9 

ročník, studijní obor:  II., zvuk 

místo konání praxe:  Dreadlocks 

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 prakticky vyzkoušet svoje budoucí povolání. Z širšího pásma možného uplatnění 

v oboru zvukový mistr jsem si vybral sounddesign. Můj sen o tomto druhu povolání jsem si 

tak vyzkoušel a došel k závěru, že nechci dělat nic jiného. V praxi jsem si ověřil svoji 

schopnost logického a zároveň kreativního tvoření. Schopnost nahrát, upravit, oefektovat a 

smíchat různé zvuky do jednotného celku jako funkční prvek v počítačové hře.  

 

2. typický den praxe: 

Po zadání všech potřebných informací jsem následující dny strávil přímo v nahrávacím studiu 

a vytvářel zvuky.  

 

3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

Žádné jiné jsem neměl.  

 

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

Jakožto zvukový designér jsem strávil veškerou praxi ve studiu.  
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5. Vztahy a komunikace s kontaktní osobou (řídícím praxe)? odborným garantem 

S kontaktní osobou jsme byli víceméně v kamarádském vztahu.  

 

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

Krom odborné praxe jsem k novým poznatkům nedošel.  

 

7. Problémy během praxe: 

Žádné nenastaly.  

 

8. Možnosti zlepšení: 

Možné zlepšení vidím pouze ve zkušenosti se zvukovou problematikou.  

 

 

V Praze  dne: 25.3.2014  podpis:……………………………………. 


