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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: ………Tomáš Dietl…………….. 

bydliště studenta:   .......Moskevská 84, Karlovy Vary................................. 

ročník, studijní obor:  ………I. 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? 

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

………Mým cílem bylo poznat chod televizního studia. 

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

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

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

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

2. typický den praxe: 

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

………Účastnil jsem se natáčení záběrů v přírodě. Každé ráno jsme kontrolovali stav vývoje 

počasí, následovala cesta na místo natáčení. Po nalezení požadovaného prostředí jsme 

natáčeli pozemní záběry, časosběrné snímky. 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

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

…Moje povinnosti byly neustálá kontrola techniky, čistota čočky objektivu, kontrola větru, 

hlídání světla a počasí… 

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

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

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

…Přátelské, bez problémů 

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

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

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

………V pořádku 

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

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

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

……Na jaře pořád může být zima a vlhko… 

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

7. Problémy během praxe: 

……Jediným problémem, se kterým jsme se během natáčení setkali, bylo, kdy jsme se 

uprostřed slunečného dne ocitli znenadání v bouři spojené s vichřicí. Jelikož jsme se 

nacházeli uprostřed lesa, daleko od auta, velmi jsme zmokli a riskovali namoknutí techniky.  

8. Možnosti zlepšení: 

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

……Možným zlepšením mé práce by mohla být větší pohotovost a rychlejší příprava techniky 

k okamžitému pořizování záběrů. 

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

 

 

V Karlových Vaech  dne: 25.4.2014  podpis:……………………………………. 


