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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 Šťastný 

bydliště studenta:   Zeyerova 746, Liberec 

ročník, studijní obor:  I. Kamera 

místo konání praxe:  321 Akce!  

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? 

Postup při výrobě audiovizuálního díla. Od zadání zakázky až po dokončovací práce. 

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

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

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

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

2. typický den praxe: 

Ráno nástup na domluvenou hodinu a pak program na celý den podle denního plánu. 

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

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

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

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

3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

Práce kameramana znamená, že jsem se od začátku zakázky podílel, vybíral lokace, byl jsem 

i u sestavování dramaturgické linie promo videa. 

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

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

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

Vztahy mezi kolegy byly a jsou stále perfektní. Známe se a pracujeme spolu přes rok. 

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

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

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

Velmi dobré. 

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

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

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

Takovýto život je bohémský, odpovědný, ale bohužel i nemá člověk nikdy finanční jistotu. 

Stejně bych za takovýto život byl v budoucnu rád. 

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

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

7. Problémy během praxe: 

Žádné nenastaly. 

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

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

8. Možnosti zlepšení: 

Budu rád za stejnou praxi. 

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

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

 

 

V Liberci  dne: 21.3.2014  podpis:……………………………………. 


