Propojení teorie a praxe ve filmové tvorbě
CZ.1.07/2.4.00/17.0122
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj

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:

Veronika Kůdelová

bydliště studenta:

kpt. Stránského 986, Praha 9

ročník, studijní obor:

1., střih

místo konání praxe:

2Vision

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?
Čekala jsem, že se aktivně zapojím do střihu a budu moct sama projevit svoje názory na
dané dílo.
2. typický den praxe:
Ráno se konzultoval materiál, pokyny k práci, poté se projednávaly jednotlivé nápady a
nakonec následoval střih.
3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe.
Časová flexibilita a inovativní nápady. Dostala jsem materiál domů, abych nad ním mohla
přemýšlet.
4. Vztahy a komunikace v místě praxe, vztahy s kolegy
Vztahy byly skvělé. 2Vision je společnost rodinného typu, všichni se dobře znají a panuje tam
příjemná atmosféra.
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5. Vztahy a komunikace s kontaktní osobou (řídícím praxe)? odborným garantem
Vztah s konzultantem byl velmi dobrý, ve všem mi vyšel vstříc a sám požadoval a zajímaly ho
moje názory.
6. Nové poznatky pro budoucí profesi, pro život obecně:
Střih se nedá uspěchat. Člověk musí nejprve dobře poznat materiál a porozumět záměru
režiséra.
7. Problémy během praxe:
Problémy téměř nebyly. Jen domluva ohledně času a místa vykonání praxe probíhala na
poslední chvíli.
8. Možnosti zlepšení:
Lepší organizace času, promyšlení si, kdy se bude pracovat a dát to s předstihem vědět.

V Praze

dne: 24.3.2014

podpis:…………………………………….
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