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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: Adrian Čechtický 

bydliště studenta:   Fejfarova 914, Praha 9 

ročník, studijní obor:  II vizuální efekty a animace 

místo konání praxe:  UPP 

termín/ny konání praxe:  16. – 20.4.2018 

 

Odpovězte nám prosím volně na níže uvedené otázky: 

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

UPP je špička ve svém oboru, chtěl jsem se tam podívat a zažít to na vlastní kůži 

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

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

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

2. typický den praxe: 

Většinou jsem jen pozoroval, ale taky jsem si mohl „pohrát“ s animačním programem, 

vyzkoušet, co umí. 

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

3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe. 

Provedli mě i ostatními odděleními, všude jsem se zdržel aspoň hodinu, abych něco viděl. 

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

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

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

Kolegové byli příjemní, ochotní 
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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: 

Bylo úžasné vidět vše v reálu, vyzkoušet si různé vybavení studia, vidět práci s ním. 

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

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

7. Problémy během praxe: 

Nepamatuju se 

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

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

8. Možnosti zlepšení: 

Nevidím žádné možnosti zlepšení 

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

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

 

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: 25.4.2018  podpis:……………………………………. 


