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INTERPRETAČNÍ DÍLNA 
recitace – dramatizace – recitační přehlídky a příprava na ně 

 

Workshop k rozvoji čtenářské gramotnosti adresovaný pedagogům středních 
škol, gymnázií a knihovníkům. 

 

 

ANOTACE 

Co je to umělecký přednes a má vůbec smysl „recitovat“? 

Proč vlastně recitovat? 

Kdo může recitovat a co?  

Mají smysl recitační přehlídky? 

Jestli jste si někdy položili alespoň jednu z těchto otázek, pak vám nabízíme společné hledání 

odpovědí v Interpretační dílně.  

V této dílně se dozvíte, jaký mají smysl recitační přehlídky, v jakém duchu je pořádat, jak 

recitátory hodnotit a jestli je vůbec hodnotit. Budeme se společně prakticky zabývat výběrem 

textů pro přednes a aktivně si zkusíme některé možné metody práce na textu. Podíváme se na 

videoukázky přednesu a zkusíme si roli porotce – poradce. Průběžně budeme diskutovat o 

dalších problémech přednesu. Otevřený dialog s vámi a chuť účastnit se praktických cvičení by 

měl být hlavním stavebním kamenem tohoto semináře. 

Těšíme se na viděnou ve Zlíně!  

Hana Lavičková a Jana Machalíková 

 

LEKTORKA 

MgA. Jana Machalíková 

Vystudovala KVD DAMU, aktivně se účastní recitačních přehlídek jako porotce, nebo jako 

recitátorka. Je několikanásobnou laureátkou Wolkrova Prostějova, držitelka mnoha cen na 

Mezinárodním festivalu poezie ve Valašském meziříčí a na Poděbradských dnech poezie. Působí 

jako pedagožka na Pedagogické fakultě UK a KVD DAMU, je členkou spolku Přesah, který pořádá 

recitační přehlídky v Praze. Je to Dětská scéna a Pražský kalich. 

 
TERMÍN    středa 11. ledna 2023 
 
MÍSTO     Králova Vila (MELK) 

Čepkovská 1792  
Zlín 760 01 
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HARMONOGRAM 

 

 8:15    Registrace účastníků, zahájení workshopu 

  
 8:30 – 12:00             1. část: Recitační přehlídky, smysl a příprava na ně 
                                        2. část: Výběr textu na míru, metody práce na textu 

 

   12:00 -12:30              Obědová pauza – přestávka 

 

    12:30 – 15:00             3. část: Způsoby hodnocení, rozbory videoukázek 

 
Uzávěrka přihlášek bude 6. ledna. Poté obdržíte e-mail s upřesňujícími informacemi. 
Po předchozích zkušenostech prosíme o zařazení adresy ikap.cg@gmail.com do Vašeho 

e-mailového adresáře, aby se k Vám všechny potřebné informace v pořádku dostaly. 
 

PRO PŘIHLÁŠENÍ POUŽIJTE NÁSLEDUJÍCÍ ODKAZ: 

https://forms.gle/GZP2p6Rm3ov5PeLa9 

  

Účastnický poplatek se nehradí. 

 

Vzdělávání je pořádáno v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro 
území Zlínského kraje II“ 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 
 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE  

Mgr. Hana Lavičková, Ph.D. 
Odborný garant 
Střední odborná škola Luhačovice 
Mobil: + 420 603 97 27 79 
mail: ikap.cg@gmail.com 
adresa: Masarykova 101, Luhačovice 763 26 

Mgr. Kateřina Chludová 
Odborný řešitel 
Střední odborná škola Luhačovice  
Mobil: + 420 775 071 584 
mail: ikap.cg@gmail.com 
adresa: Masarykova 101, Luhačovice 763 26 
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