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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: Markéta Šubrtová 

bydliště studenta:   V Nových Vokovicích 23, Praha 6 

ročník, studijní obor:  III produkce 

místo konání praxe:  Český rozhlas 

termín/ny konání praxe:  5. – 9.2.2018 

 

Odpovězte nám prosím volně na níže uvedené otázky: 

1. Co byl Váš cíl, Vaše očekávání? Co jste chtěl prakticky ověřit? 

Český rozhlas mi přišel zajímavý jako místo praxe, coby produkční můžu pracovat i v oblasti 

děl bez vizuální složky, je s audio. Cílem bylo zkusit něco jiného než je FAMO. 

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

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

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

2. typický den praxe: 

Český rozhlas vyrábí řadu pořadů, já jsem poznávala práci kolem „Hosta do domu“. Každý 

všední den se vysílá nový rozhovor, asistovala jsem při domlouvání natáčení, zajišťování 

potřebných podkladů atd. 

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

3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

různé pomocné, asistenční práce 

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

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

Kolegové byli skvělí, pracovalo se mi dobře 

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

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

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

Taky v pohodě, nic mimořádného 

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

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

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

Praxe byla poučná ohledně způsobu jednání se zvanými hosty i kolegy 

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

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

7. Problémy během praxe: 

Asi nebyly 

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

8. Možnosti zlepšení: 

Nejde jen zlepšení studia, jeho dokončení, ale taky o učení se komunikaci 

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

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

 

Svým podpisem potvrzuji svoji účast na uvedené praxi a dávám souhlas se zpracováním a využitím 

svých osobních údajů podle zákona. č. 101/2000 Sb. za účelem administrace výše uvedeného 

projektu a s jejich poskytnutím MŠMT ke stejnému účelu. 

 

 

 

V Praze  dne: 22.2.2018  podpis:……………………………………. 


