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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: Karolína Lukášková  

bydliště studenta:   Lidická 108A, České Budějovice 

ročník, studijní obor:  V, kamera 

místo konání praxe:  TV Nova 

termín/ny konání praxe:  19. – 23.3.2018 

 

Odpovězte nám prosím volně na níže uvedené otázky: 

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

Mým cílem bylo podívat se do televize, porovnat jejich práci s naší, zvlášť mě zajímalo 

natáčení v terénu ………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

2. typický den praxe: 

Jak jsem si přála, byla jsem každý den na place při natáčení, většinou ve zpravodajství, 

jednou jsem si domluvila Ulici 

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

3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

Pomáhal jsem s technikou. 

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

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

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

v pořádku 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

v pořádku 

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

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

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

Práce se mi líbila, něco takového bych chtěla dělat 

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

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

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

7. Problémy během praxe: 

nebyly 

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

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

8. Možnosti zlepšení: 

Řekla bych, že teď vím, co musím vylepšit, abych měla lepší pozici na trhu práce 

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

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

 

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 Písku dne: 3.4.2018  podpis:……………………………………. 


