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MEDAILONEK PŘEDNÁŠEJÍCÍHO 
 
NÁZEV WORKSHOPU 

PRÁCE S ODBORNÝM TEXTEM – pokračování 
Aktuální anotace bude upřesněna v únoru 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 

18. 2. 2014  
9:00 -16:00 hod (čas může být před seminářem ještě upřesněn) 

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Nám. Republiky 3 

POŘÁDAJÍCÍ KATEDRA 
 
Katedra psychologie FF UP v Olomouci 

 

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 
Alfred Strejček 
 

 

Vystudoval herectví na brněnské JAMU a prošel řadou 
pražských i mimopražských divadel. Hrál postupně 
v Divadle O.Stibora v Olomouci, v Divadle Jiřího Wolkera 
v Praze, v Divadle Maringotka, ve Státním divadle v Brně, 
v Divadle E.F.Buriana a v Divadle Za branou u Otomara 
Krejči. Je stálým hostem Lyry Pragensis a dlouhá léta 
vystupoval i v pražské poetické vinárně Viola. Pět let 
působil jako pedagog uměleckého přednesu na pražské 
konzervatoři. Patří mezi špičkové interprety poezie a 
prózy a je několikanásobným laureátem soutěží 
profesionálních umělců v uměleckém přednesu.  
Je držitelem nejvyššího ocenění v tomto oboru – 
Křišťálové růže. Přednáší též v latině, angličtině, němčině, 
španělštině a italštině. Má za sebou řadu filmových a 
televizních rolí. Je vyhledávaným interpretem 
melodramatických děl. Spolupracuje s našimi 
nejvýznamnějšími hudebními tělesy i sólisty – Česká 
filharmonie, FOK, SOČR, Janáčkovo kvarteto, Musica 
Bohemica, Chairé, Virtuosi di Praga, Barock Jazz Q, Big 
band Českého rozhlasu, Štěpán Rak, Václav Hudeček, Jiří 
Hlaváč, Miroslav Petráš, Jaroslav Svěcený, Ivan Ženatý a 
další.  
Jeho hlas se vepsal do povědomí posluchačů rozhlasu i 
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televize. Významná je i jeho činnost moderátorská. 15 let 
uváděl v ČT přímé přenosy jazzového cyklu Hudební 
studio M a dodnes provází veřejné rozhlasové nahrávky 
Big bandu Českého rozhlasu, vedeného Václavem Kozlem. 
Společně se Štěpánem Rakem je nositelem ceny UNESCO 
za koncertní projekt Vivat Comenius, se kterým oba 
umělci vystoupili na více než šesti stovkách koncertů ve 
dvaatřiceti zemích čtyř kontinentů. 
 

 

ANOTACE WORKSHOPU 
PRÁCE S ODBORNÝM TEXTEM 
a/   vlastním 
b/   převzatým 
 
a/  skladba přednášky či odborného textu 
     jak se zbavovat parazitních výrazů 
     jak korigovat neúčelné opakování téhož 
     barevné tužky-naši pomocníci 
     nebát se citací respektovaných odborníků 
     má v odborné přednášce místo humor? 
     forma přednesu přednášky 
     rozdílnost psaného a přednášeného textu 
 
b/  seznámení se s cizím textem 
     glosovat převzatý text? 
     jak připravit komentář k přednášenému 
     kde končí pouhá interpretace 
     čtení na poprvé 
     vidíme dobře na text? 
     opět barevné zvýrazňovače do ruky 
     vyzvednutí hlavní myšlenky 
     jak zaujmout 
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