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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: …… Hana Boušková….. 

bydliště studenta:   .....Šalounova 1935, Praha 4...... 

ročník, studijní obor:  …II., produkce…. 

místo konání praxe:  …Paprika Latino Studios… 

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? 

          Chtěla jsem si hlavně vyzkoušet, jak vypadá natáčení pořadu v profesionálním 

prostředí. Jak fungují vztahy mezi jednotlivými složkami a jak vypadá plánování natáčení u 

projektu, který vzniká v takto rychlém tempu. 

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

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

2. Typický den praxe: 

Typický den vypadal tak, že jsem vyzvedla techniku a společně s produkční jsme ji 

odvezly na plac. Během natáčení jsem byla k dispozici jako pomocná ruka produkční, kamery 

a režie. Po konci natáčení jsem zase odvezla techniku zpět a vše připravila na další den. 

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

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

3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

          Jelikož jsem zastávala funkci runnera a štáb na place byl malý, počítala jsem s tím, že 

budu dělat většinu pomocných prací. Tedy vše, co bylo potřeba přivézt, rychle vyřešit nebo 

odzkoušet, jsem zajišťovala já. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

          S většinou ostatních členů štábu jsem pracovala již na předešlé sérii, takže jsme se 

znali a se spoluprací a komunikací nebyl problém.    

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

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

          Stejná situace jako u 4. otázky. 

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

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

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

          Upřímně nevím, jestli mi praxe dala poznatky pro život, to asi úplně ne, ale určitě bylo 

dobré dostat se do situace, kdy máte za něco zodpovědnost a v mnoha situacích musíte 

rychle vymyslet způsob, jak něco okamžitě vyřešit. 

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

7. Problémy během praxe: 

          Z mého pohledu myslím, že žádné nenastaly. 

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

8. Možnosti zlepšení: 

          Zde nemám žádnou připomínku. 

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

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

 

 

V Písku  dne: 12.5.2014  podpis:……………………………………. 


