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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: ……Annamarie Čermáková.. 

bydliště studenta:   .....Na Výtoni 3, Praha 2....... 

ročník, studijní obor:  ……1. produkce ………………. 

místo konání praxe:  ……Barrandov TV studio……… 

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? 

Jelikož jsem byla před 3 měsíci na praxi v ČT, zajímalo mě, jak velký rozdíl mezi těmito TV je 

a samozřejmě se přiučit novým informacím. 

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

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

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

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

2. typický den praxe: 

Většinu času jsem strávila v postprodukci obrazové, zbytek pak ve střižně. Celá praxe pro mě 

byla velmi přínosná. 

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

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

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

3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

Pokud bylo potřeba, vypomáhala jsem s různými telefonáty a „papírováním“. 

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

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

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

Žádný problém se nenaskytl, převážně pak spolupráce s Jiřím Vaňkem byla výborná. 

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

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

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

Výborné. Všechny dotazy mi byly okamžitě zodpovězeny. 

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

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

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

Praxe mě utvrdila v názoru, že se ve svém životě chci věnovat filmu. Naučila jsem se mnoho 

nového, co se střihu týče.  

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

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

7. Problémy během praxe: 

Absolutně žádné, vše proběhlo v pořádku. 

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

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

8. Možnosti zlepšení: 

Praxe by příště mohla být zaměřena více všestranně. 

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

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

 

 

V Praze  dne: 21.3.2014  podpis:……………………………………. 


