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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 Hnojský. 

bydliště studenta:   Olivová 169, Tachlovice. 

ročník, studijní obor:  II. kamera. 

místo konání praxe:  TV Regina. 

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 nás ateliér kamery připravuje spíše na filmovou budoucnost, tak praxe v televizi byla 

poněkud jiného rázu, než jsem si zpočátku myslel. Ovšem tím nechci říct, že byla špatná. 

Nějaké zkušenosti z televizního prostředí už mám, takže jsem si spíš oprášil vzpomínky na 

střední školu, ale řadu věcí jsem nyní lépe pochopil. 

 

 

2. typický den praxe: 

Na praxi v TV Regina jsem byl dva týdny, každý den byl svou náplní hodně podobný 

ostatním. Co se týče mého oboru, tak postup byl vždy stejný – příprava rekvizit, nasvícení, 

nastavení kamer a samotné natáčení pořadu.  
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3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

Mezi ostatní činnosti bych uvedl as provedení po budově a představení se s jednotlivými 

zaměstnanci televize.  

 

 

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

Naprosto každý z personálu byl velice vstřícný a ochotný poradit či vysvětlit.  

 

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

Samozřejmě komunikace s produkcí byla bez problémů a nechyběly mi žádné potřebné 

informace. 

  

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

Pro mě to žádnou velkou změnu nepřineslo, protože už se delší dobu rozmýšlím, jak uplatním 

své vzdělání. Práce v televizi je určitě jedná z možností. 

 

7. Problémy během praxe: 

Žádné problémy se nevyskytly.  

 

8. Možnosti zlepšení: 

vedení navrhlo, že by bylo možné posílat studenty na praxi průběžně. Akorát kvůli faktu, že 

se jedná o malou televizi, tak nejspíše vždy jen dva studenty, protože větší počet je pak 

nevyužitý.  

 

 

V Praze  dne: 13.5.2014  podpis:……………………………………. 


