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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 Frkal  

bydliště studenta:   Na Kopečku 4, Praha 8 

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 vyzkoušet práci v opravdickém profesionálním prostředí, podívat se na 

odborníky v praxi a získat co nejvíc zkušeností. 

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

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

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

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

2. typický den praxe: 

Po příchodu do budovy televize jsem většinou šel přímo do ateliéru, ve kterém se vykonávala 

moje praxe a trávil tam většinu dne do večera. 

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

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

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

3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

Hlavní náplní na praxi bylo ovládání kamery v ateliéru, ale taky jsem vyzkoušel trochu praxe 

režie, střihu a zvuku. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Komunikace s kolegy byla velice snadná a příjemná. 

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

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

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

Konzultant byl vžycky na svém místě a byl pokaždé ochoten mi poskytnout pomoc a 

odpovědět na mé otázky. 

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

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

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

Dostal jsem spoustu praktických rad od lidí, kteří se této profesi věnují už delší dobu, včetně 

správy techniky a práce v ateliéru. 

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

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

7. Problémy během praxe: 

Občas byly momenty, když se delší dobu nic nedělo. 

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

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

8. Možnosti zlepšení: 

Nejlepší by bylo domluvit v budoucnu možnost placené brigády ve firmě. 

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

 

 

V Písku  dne: 25.3.2014  podpis:……………………………………. 


