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Abstrakt 

Tato práce se zaměřuje na koncept profesních a sociálních rolí. Hlavním předmětem práce 

je profese herectví. Herci se v rámci svého zaměstnání věnují hraní různých rolí. Mimo 

práci však žijí v rámci svých sociálních rolí jako každý další člověk. Rozdílem však je, že 

hraní jejich rolí v zaměstnání je zcela vědomé. Práce se proto snaží zmapovat hraní 

vědomých rolí. Jelikož musí herci hrát postavy lidí, kteří mají jiné osudy než oni sami, je 

možné, že hercův detailní náhled na osudy jiných může mít vliv i na jeho osobní život jako 

takový. Práce se proto nezaměřuje pouze na profesní a sociální role jako takové, ale 

zároveň i jejich vliv na hercův osobní život. Do výzkumu byli zařazeni herci i herečky 

s odlišnou délkou herecké zkušenosti. Různě zkušení herci mohou mít totiž na 

problematiku odlišné názory a práce tak může zjistit, zda se jejich přístup s přibývajícími 

zkušenostmi mění či nikoliv. Tato práce je zasazena do dramaturgické sociologie Ervinga 

Goffmana, která se věnuje divadelnímu prostředí a jeho analogii na život mimo jeviště. 

Zároveň se práce věnuje i profesní sociologii Lennarta G. Svenssona, jejíž předmětem 

zájmu je umění jako profese. S respondenty byly provedeny e-mailové rozhovory, z nichž 

vyplynuly následující závěry. Herecký život ovlivňuje hercův osobní život natolik, že je 

třeba je od sebe separovat. Směr separace záleží na míře profesionality herce. Zatímco 

profesionální herec uniká od hereckého života k osobnímu, neprofesionální herec to má 

obráceně. Dále bylo zjištěno, že je třeba se s rolí ztotožnit pro realistické ztvárnění, které 

bude pro herce komfortní bez ohledu na délku herecké zkušenosti. 

 

Abstract 

The main aim of this paper is to focus on the concepts of professional and social roles. The 

main object is a profession of acting. Actors during their profession play various roles. 

However, they also play various social role outside their profession same as any other 

person. The difference is, that playing their theatrical role is conscious. This work is set 

into a theoretical concept of dramaturgical sociology of Erving Goffman and a cocept of 

sociology of professions in arts of Lennart G. Svensson. Being an actor carries the 

obligation of preteding being someone else which may have an influence on actors 

personal life. Therefore, this paper deals with the levels on which the professional life may 

influence the personal life of an actor. This research showed, that the influence is so 

significant that actors have to separate the lives to enjoy both of them. Another fact that 



 

 

 

this research showed, is, that the actor has to identify as his acting role in the aim of 

realistic performace. 

 

Klíčová slova 

Divadelní herec, role, profesní život, osobní život, vliv, percepce, Erving Goffman, 

Lennart G. Svensson 

 

Keywords 

Theatrical actor, role, professional life, personal life, influence, perception, Erving 

Goffman, Lennart G. Svensson 

 

Title 

The Presentation of Self in Everyday Life: The Perception and Differentiation of 

Professional and Social Roles in Theatrical Environment 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala především vedoucímu mé bakalářské práce Mgr. 

Martinu Tremčinskému za jeho trpělivost a podnětné rady, bez kterých by tato práce vůbec 

nemohla vzniknout.  



 

 

 

Obsah

 

1 Úvod ............................................................................................................................... 2 

2 Teoretická část .............................................................................................................. 3 

2.1 Percepce (vnímání) ............................................................................................................. 3 

2.2 Divadelní prostředí v běžném životě .................................................................................. 4 

2.2.1 Sociální role................................................................................................................ 4 

2.2.2 Představení (performance) ......................................................................................... 5 

2.2.3 Fasáda ......................................................................................................................... 5 

2.3 Umění jako profese ............................................................................................................ 7 

2.3.1 Herec, herectví ........................................................................................................... 8 

3 Metodologická část ....................................................................................................... 9 

3.1 Výzkumné otázky a cíl práce ............................................................................................. 9 

3.2 Metoda výzkumu ................................................................................................................ 9 

3.3 Výběr respondentů a sběr dat ........................................................................................... 10 

3.4 Limity výzkumu ............................................................................................................... 11 

3.5 Etika výzkumu ................................................................................................................. 12 

3.6 Profily respondentů .......................................................................................................... 12 

3.7 Metoda analýzy ................................................................................................................ 13 

4 Analytická část............................................................................................................ 14 

4.1 Separace osobního a hereckého života ............................................................................. 14 

4.2 Vliv hereckých rolí na osobní život herce ........................................................................ 15 

4.3 Ztotožnění se s hereckou rolí ........................................................................................... 17 

4.4 Percepce hereckých rolí ................................................................................................... 20 

5 Závěr ............................................................................................................................ 24 

6 Použitá literatura........................................................................................................ 26 

 

 

  



 

 

2 

1 Úvod 

Dle několika různých autorů jsme každý z nás ve svých životech herci. (Goffman, 

1959, Maxwell, Seton & Szabo, 2015) Na různých úrovních hrajeme různé role podle toho, 

která se nám zrovna nejvíce vyplatí. Výběr té dané role provádíme zpravidla na základě 

toho, kdo se nachází okolo nás. Snažíme se ve všech světlech působit nějakými určitými 

způsoby, a proto měníme své role více či méně, aby naše performance odpovídala našim 

představám a představám právě našeho okolí. Tyto role se každá zvlášť můžou chovat 

úplně jinak, mohou se vzájemně vylučovat. Jak má konkrétní role vypadat víme jen my. 

Ne vždy si ale tyto rozdíly v rolích uvědomujeme. Můžeme si myslet, že se chováme vždy 

stejně, ale nebývá tomu tak.  

Herec hraje ve svém životě role prakticky neustále. Nejen v osobním životě, ale i 

v životě profesním. To lidé neherci sice také, ale zásadní rozdíl mezi těmito dvěma 

skupinami je ten, že člověk herec si hraní svých rolí alespoň v profesním životě 

uvědomuje. Práce se proto zaměřuje na to, jak hraní vědomých rolí funguje. Zda má takové 

hraní vliv i na hercův osobní život, kdy sice role podle autorů výše hraje také, ale tentokrát 

nevědomě. 

Člověk neherec pak má tu výhodu, že i když o hraní rolí neví, je v životě stále sám 

za sebe. Sice se může někdy zachovat jinak, než by chtěl, ale stále bude mít pocit 

autentického já. Herec však toto říci nemůže. Během jeho kariéry totiž může nastat chvíle, 

kdy bude hrát někoho, kdo mu nebude nijak blízký. Může být jiný vnitřně, ale i z vnějšku. 

Herec si ale musí na tyto odchylky zvyknout a hrát tak, jako by mezi rolí a jím samým 

žádný rozdíl nebyl, což mu nemusí být vždy příjemné. Obzvláště ve chvílích, kdy je 

povaha role zcela odlišná od jeho skutečné. Práce se proto zaměřuje i na to, jak se herec 

vypořádává s takovými rolemi. 

Herec se však ne vždy vyloženě narodí s tím, že je hotovým hercem a může 

okamžitě hrát na prknech všech divadelních scén světa. Herectví vyžaduje trénink, ale ten 

nemusí znamenat vyloženě studium herectví. Může jít totiž třeba i o dramatické kroužky 

při základních uměleckých školách či o běžné zkoušky v divadle.  Herec tak formuje své 

herecké schopnosti. Jeho přístup k odlišným hereckým rolím, než je jeho osobní role se tak 

může měnit. Zároveň se může měnit i to, jak se s herectvím a celkovým separováním 

profesního (hereckého) života od toho osobního srovnává. Časový horizont může být v této 

problematice významný. Je proto třeba do výzkumu vedle zkušených herců zařadit i herce 

s kratší hereckou zkušeností. Porovnáním vypovědí obou těchto skupin bude možné zjistit, 
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zda na čase a přibývajících zkušenostech záleží či nikoliv. 

Hercem však není pouze ten, kdo se herectvím živí. Herci jsou i tací, kteří se věnují 

herectví ve volném čase, jsou tedy ochotníky. Jelikož pro ně není herectví profesí, tráví jím 

podstatně méně času než herci profesionální. To ale neznamená, že by byli méně herci 

nebo že by snad měli být horší. Právě proto je třeba se zaměřit i na ně. 

2 Teoretická část 

2.1 Percepce (vnímání) 

 

Vnímáním neboli percepcí se zabýval již samotný Aristotelés. Ten tvrdí, že co se týče 

dělání dobrých skutků, jde o do jisté míry subjektivní pohled. Dobro je pochopeno jako 

dobro v tom daném momentu za daných okolností. Nemusí jít ale o dobro z hlediska etiky 

či morálky. Vnímání je prostředkem, jak se dostat k podrobnostem celé situace. 

Aristotelova etika tvrdí, že vnímání hraje hlavní roli ve dvou problematikách. Jde o etické 

odůvodnění situace a jakýsi ctnostný charakter. Ve svém díle O duši rozlišuje vnímání 

dvojího typu. V prvním jde o vnímání speciálních předmětů skrze smysly. Zrak vnímá tvar 

předmětu, sluch jeho zvuk atd. V druhém typu jde o vnímání běžně patrného. Jde o pohyb, 

tvar, velikost a další zřejmé vlastnosti předmětu vnímání. Zároveň však člověk ctnostného 

charakteru musí zapojit vnímání výjimečné situace, ve které musí odhalit dobro. (Rabinoff, 

2018, str. 43) 

Dle Ilony Gillnerové je percepce poznávacím procesem. Hlavním předmětem tohoto 

poznání je vjem. Probíhá skrze smyslové orgány a v mozku pak utváří komplexní obraz 

předmětů a jevů, které na člověka působí v tom určitém okamžiku. Díky tomu člověk 

bezprostředně vnímá vnější i vnitřní prostředí. Probíhá sice v souladu s ostatními 

poznávacími procesy, ale současně je ovlivňováno například motivací a emocemi. 

Gillnerová udává několik nejdůležitějších charakteristik vnímání.  Mezi takové 

charakteristiky patří: 

• Celostnost – výsledkem vnímání je obrazem celého jevu, předmětu, situace 

• Výběrovost – působících podnětů je více v jednom okamžiku, proto si člověk 

vybere pouze jeden, na který se soustředí 
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• Konstantnost – během vnímání se mohou měnit okolní podmínky, například 

osvětlení, hluk aj., konstantnost zajišťuje ponechání určitých vlastností vnímaného, 

např. tvar či velikost 

• Předmětnost – obsah vjemu odpovídá objektivně existujícímu předmětu 

• Historičnost – do vjemu se promítá podmíněnost společnosti i třeba vlastní 

zkušenosti vnímajícího jedince (Gillnerová, 2000, str. 75) 

2.2  Divadelní prostředí v běžném životě 

2.2.1 Sociální role 

V rámci sociální komunikace přejímáme určité sociální role. Druh sociální role si sami 

nevybíráme, je nám dána automaticky společností a kontextem situace. Jak konkrétně tuto 

roli zahrajeme, jak bude vypadat a vystupovat, to je čistě na nás samotných, jako jejích 

nositelích. Termín sociální role, nebo spíše její provedení, se tak dá dělit na dva typy: 

• Očekávané 

Očekávané je takové provedení, jaké by si představovalo okolí, před kterým ji hrajeme.  

• Aktuální (reálné) 

Aktuální (reálné) je takové, jak ho doopravdy zahrajeme.  

Provedení jako takové je proto velmi individuální, a i když hrajeme stejnou roli 

před více než jedním obecenstvem, může se naše provedení lišit právě v tom, jaké 

obecenstvo nás zrovna pozoruje. Příkladem může být například role otce. Herec, tedy otec, 

zahraje svou roli jinak před matkou svého dítěte a jinak třeba před svým kamarádem.  

Naše performance podléhá sociální kontrole a případně pak sociálním sankcím. Jelikož 

naše role určuje v podstatě pravidla, jak bychom se měli nebo naopak neměli chovat, může 

nedodržení těchto pravidel vést k sankcím. Jelikož však každou roli hrajeme před každým 

obecenstvem jinak, bude se tím pádem měnit i seznam daných pravidel. K sankcím tak 

může dojít před každým obecenstvem v jiném případě.  

Ve chvíli, kdy se dvě různá obecenstva sejdou ve stejnou chvíli, musí si herec 

vybrat, jakou z verzí této role hodlá hrát či se může pokusit o jakési namíchání obou verzí 

(například když přijde jeho kamarád na návštěvu a je doma i matka dítěte). Dále může dojít 

k momentu, kdy se sejdou dvě obecenstva, před kterými hrajeme zcela odlišné role. Ve 

chvíli namíchání dvou verzí jedné role nebo ve chvíli, kdy se musíme rozhodnout pro 

jednu nebo druhou roli, může dojít k takzvanému konfliktu rolí. (Palán) 
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2.2.1.1 Idealizace 

Během hraní našich rolí máme většinou tendenci roli idealizovat, aby byla co možná 

nejvíce v souladu s obecně přijatými pravidly a zvyklostmi dané společnosti. Často se 

snažíme společnosti „zavděčit“, abychom zvýšili naše postavení. Proto hrajeme takovým 

způsobem, který jinak nemusí zcela odpovídat našemu celkovému chování. V krajních 

případech hrajeme tak, že naše vystoupení obsahuje přijímané hodnoty dokonce více než 

naše celkové chování. Ne vždy to však musí znamenat, že si obecně polepšíme. 

• Idealizace kladná 

K tomuto úkazu dochází především tehdy, když se snažíme postoupit do vyšší 

společenské třídy. Dá se předpokládat, že aktér se více soustředí a dbá na ty části svého 

výstupu, které mu tento postup zajistí spíše. 

• Idealizace záporná 

  V některých společnostech jedinci své schopnosti záměrně snižují, aby druhé straně 

dopřáli pocit nadřazenosti. Goffman uvádí příklad Amerických studentek, které svou 

inteligenci a celkové schopnosti snižují před chlapci, o které mají zájem. Nechávají si 

schválně vysvětlovat i to, čemu dávno rozumí, aby tím potvrdily „přirozenou“ nadřazenost 

mužů oproti slabší roli žen. (Goffman, 1959, s. 48-53) 

2.2.2 Představení (performance) 

Role hrajeme během našich životů každý z nás. Náš život je protkán různými 

představeními, ve kterých jsme hlavním aktérem pokaždé my. Naše představení mají za 

celý náš život mnoho diváků a jsou také na různých úrovních kvality. I to souvisí 

s obecenstvem, kterému představení hrajeme. Různá obecenstva pro nás totiž mají různé 

významy. Každé pro nás znamená něco jiného, a proto pro nás mají i různou důležitost. Na 

základě této důležitosti naše představení více či méně vylepšujeme. Důležité obecenstvo 

dáváme obrazně řečeno do popředí našeho života. Čím důležitější obecenstvo, tím 

propracovanější role, potažmo celé vystoupení. (Hogan, 2010, str. 378) 

2.2.3 Fasáda 

Pro správné vykreslení celého představení (performance) je důležitá fasáda (front). 

Nejde však pouze o fasádu ve významu kostýmu herce. Fasáda se totiž dá dělit na více 

částí. (Goffman, 1959, s. 34) 
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2.2.1.2 Scéna (setting) 

Pochopitelně jde o umístění, kde se představení odehrává. Jedna určitá scéna je až 

na výjimky stále stejná. Nemůžeme si jednu scénu brát s sebou na různá místa. Například 

interiér nějakého pokoje je scénou statickou. Skládá se z různých kulis (například nábytku) 

a rekvizit. Rekvizity si s sebou můžeme brát na různé scény, ale jedna scéna jako taková je 

stálá. Z toho důvodu nemůžeme začít hrát představení dané scény, dokud se na ni 

nedostaneme. Stejně tak nemůže představení pokračovat, když scénu opustíme. Výjimkou 

stálých scén, které Goffman uvádí, jsou například pohřební průvody. V takovém případě je 

scéna pohyblivá a posouvá se v prostoru. Účinkující se tedy mohou přesouvat, aniž by 

opustili scénu, protože se scéna jako taková, přesouvá spolu s nimi. (Goffman, 1959. s. 34-

35) 

2.2.1.3 Osobní fasáda (personal front) 

Zde nejde pouze o to, co si jedinec vezme na sebe nebo jak se namaluje, jde o veškeré 

atributy a rekvizity, které jsou s jedincem spojeny nejblíže, a nese si je stále s sebou. Jde 

tedy o jakousi osobní charakteristiku člověka. Včetně jeho titulů, vzhledu, věku, pohlaví a 

gestikulace. Existují takové znaky, které si člověk nosí celý život a jsou neměnné, 

například rasa. Dále ale existují takové znaky, které jsou přechodné a pohyblivé a člověk je 

může během okamžiku změnit, například výrazy v obličeji. Někdy se však i pro osobní 

fasádu užívá jisté dělení. 

• Vzhled (appearance) 

Vzhled odkazuje především na sociální postavení účinkujícího. Stejně tak však 

odkazuje i na momentální situaci. Může se jednat o přechodnou situaci například pokud je 

účinkující zrovna ve formální práci nebo na neformální volnočasové zábavě. 

• Způsob vystupování (manner) 

Způsob vystupování pak odkazuje na to, jakou interakční roli hodlá v následující 

situaci účinkující sehrát. Submisivní způsob chování může znamenat, že se účinkující 

předem rozhodl situaci nevést, ale spíše předat vedení někomu jinému. Mezi vzhledem a 

způsobem vystupování bývá ve většině případů soulad, kterým se vzájemně potvrzují. 

Není to však pravidlem, jelikož i někdo, kdo vypadá na vyšší postavení, než jeho 

obecenstvo může jednat takovým stylem, jako by byli všichni účinkující sobě rovní. 

(Goffman, 1959, s. 36-38) 



 

 

7 

2.3 Umění jako profese 

Sociologie profesí je velmi plodný podobor. Má velmi široké pole působnosti, 

vhodné pro teoretické analýzy a empirické výzkumy. Potenciál tohoto podoboru roste 

spolu s vývojem společnosti jako takové. (Barber, 1963, str. 669)  

Vývoj společnosti a s ním spojený vývoj pracovního trhu jdou ruku v ruce již delší 

dobu. Přechod z agrikulturní společnosti na tu industriální měl za následek přechod 

zaměstnanců do průmyslu, a tím pádem i velký nárůst pozic nejen co do počtu, ale i do 

rozmanitosti. V sedmdesátých letech dvacátého století pak proběhl přechod z industriální 

společnosti na společnost postindustriální. Velká část průmyslových zaměstnanců přešla 

hledat zaměstnání v terciéru. Terciér tak nabídl nové pracovní možnosti. V této době 

začaly mít o zaměstnání větší zájem i ženy. (Keller, 2006, str. 23-27) Prvky vývoje 

společnosti, které ovlivňují pracovní trh a s tím tak i pole sociologie profesí, můžeme najít 

i v dnešní společnosti. Keller ve své práci zmiňuje například flexibilizaci práce. Čím dál 

tím více lidí totiž začíná pracovat na jiný než hlavní pracovní poměr, například studenti, 

rodiče na rodičovské dovolené apod. (Keller, 2006, str. 27-28) Díky tomuto historickému 

vývoji společnosti se tak zkrátka terén sociologie profesí neustále obměňuje, jde proto o 

velmi důležitý podobor. 

Dva američtí sociologové Gorman a Sandefur jsou naopak toho názoru, že je 

sociologie profesí od šedesátých let dvacátého století spíše na ústupu. Souhlasí, že jisté 

složky terénu sociologie profesí stále existují, například studium práce expertů, ale že se 

řadí spíše do jiného podoboru, a to sociologie obsazení. (Gorman and Sandefur in Adams, 

2015, str. 154-155) Adamsová však argumentuje, že je toto zobrazení nepřesné. Dle jejího 

názoru se stačí jen zběžně podívat na sociologickou literaturu a ta nám ukáže velmi široký 

terén této disciplíny, o kterém psali sociologové již před desítkami let. Nicméně, 

Adamsová tvrdí, že terén stále roste. Tento růst je způsoben především růstem zájmu o 

profese. (Adams, 2015, str. 155) 

Profese nebo jinými slovy zaměstnání lze nejlépe popsat jako souhrn úkolů nebo 

činností, které nám vydělávají na živobytí. K jejich plnění je třeba určitého vědění a 

dovedností. (Hughes, Svensson in Svensson, 2015, str. 4) Profese se často překrývá se 

vzděláním. Někdy se vyloženě obor studia jmenuje stejně jako následná profese. Ve 

většině případů tomu tak ale není v zaměstnáních uměleckých. Umělecké profese často 

nemají žádné specifické požadavky na dosažené vzdělání při hledání nových uchazečů o 

zaměstnání (mezi výjimky může patřit například pozice knihovník/knihovnice). Žádný 
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z názvů uměleckých profesí není oficiálně chráněn. Například takovým hercem se může 

nazvat v podstatě každý, i když nemá dosažené žádné vzdělání v oboru herectví. 

(Svensson, 2015, str. 4) 

Profesní role je v herectví a umění obecně nejen tedy něčím, čeho dosáhneme 

dosaženým vzděláním. Pro spoustu umělců je jejich profesní role určitým způsobem 

vyjádření vlastních emocí, určitým způsobem, jak sami sebe identifikují. Například 

divadelní herci musí během vykonávání své profesní role, tedy při zkoušení představení, 

používat osobní emocionální zážitky, díky kterým danou roli, a tím tedy daný úkol své 

profesní role, úspěšně vykonají. (Svensson, 2015, str. 5) 

2.3.1 Herec, herectví 

Herec je umělec. Pomocí dramatického přednesu se snaží na jevišti, před kamerou 

či jinde ztvárnit konkrétní postavu. Takový dramatický přednes může být jak tělesný, 

hlasový, tak kombinací obojího. (Donellan, 2007, str. 16) Nejlépe lze však herce popsat na 

základě různých charakteristik, kterými by dle různých autorů měl oplývat. Donellan 

například tvrdí, že neexistuje dobrého či špatného herce. Žádný z nich není lepší než 

druhý. Existuje pouze herec se zábranami a herec bez nich. (Donellan, 2007, str. 16) 

Závodský zas pohlíží na herectví jako na jakousi vznešenou profesi. Tvrdí, že herec 

nesmí brát herectví jako řemeslo, ale že musí hrát s určitým nadhledem, aby byl jeho 

projev neustále „svěží“. (Závodský, 1978, str. 51)  

Za zmínku stojí i režisér Hilar, který se jakožto režisér ve svých dílech soustředil 

především na herecký projev jako takový. 

 

„…herecký projev, má-li působiti, má-li uchvátiti, má-li umělecky zapáliti, vedle této 

ideální věčnosti a pravdivosti musí míti určitou, tajuplnou vlastnost, určitou fluidální 

potencialitu, jí nelze pranikterak formulovati a která jest tajemstvím nejen pro ty, kdo na 

jevišti spolutvoří, ale i pro ty, kdož herecký výkon v hledišti vnímají." (Hilar, 1930, str. 94) 

 

Herectví a jeho prostředí je stěžejním tématem mé práce. Jelikož je tento pojem ale 

dosti široký, měla bych alespoň částečně specifikovat, jakým jeho typem se budu zabývat. 

Je všeobecně známo, že druhů herců je hned několik. Dělí se na základě jejich 

specializace, a tedy i typu prostředí, kde vystupují. Použít bychom mohli dělení na 

televizní a divadelní herce. Oba z těchto typů by se pak mohly dělit i dále, ale k mojí práci 
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postačí tento základ. V práci se zaměřím především na herce divadelní. Velká část herců se 

však věnuje jak divadelnímu, tak i televiznímu herectví. Toto prolínání je běžné. 

Předmětem mého zájmu budou proto i herci, kteří se věnují oběma těmto hereckým 

perspektivám. Nezaměřím se pouze na herce čistě televizní. 

Dále by se herci mohli rozlišovat na základě jejich profesionality. Můžeme je rozdělit 

na herce profesionální a neprofesionální (ochotníky). V mé práci budu za profesionální 

herce pokládat ty, co se herectvím více či méně živí. Za herce neprofesionální neboli 

ochotníky pak pokládám ty, kteří se herectví věnují na volnočasové bázi. Herectví je pro ně 

koníčkem, a ne zdrojem obživy. 

3 Metodologická část 

3.1 Výzkumné otázky a cíl práce 

Cílem práce je prozkoumat herectví z profesního hlediska. Na základě Goffmannovi 

teorie, že každý z nás hraje divadlo ve svých osobních, ale i profesních životech, ale 

nevíme o tom, mě bude zajímat, co pro herce znamená hrát role, které hrají vědomě.  

Dalším cílem bude zohlednit i Svenssonovu myšlenku, že herectví je profesí, ke které 

ale člověk nepotřebuje žádné speciální vzdělání a k jejímu vykonávání používá zároveň i 

vlastní emoční zážitky z osobního života. Budu zjišťovat, zda herci své osobní a herecké 

životy propojují nebo je drží zcela odděleně. Svensson zmiňuje, že herec životy propojovat 

musí, pokud chce práci odvést kvalitně. Proto se zaměřím i na to, zda tomu tak doopravdy 

je. 

• Jak jsou herci ovlivňováni svými profesními rolemi? 

• Jakým způsobem oddělují herci svůj osobní život od toho profesního? 

• Jak se promítá profesní život herce do osobního? 

• Jaký vliv má na schopnost oddělování osobního života od profesního délka 

profesních zkušeností? 

• Jak herci vnímají profesní role, které hrají? 

3.2 Metoda výzkumu 

Jako metodu výzkumu jsem zvolila e-mailové rozhovory s pouze otevřenými 

otázkami. Můj původní plán byl online rozhovor. Žádný z oslovených však dle jejich slov 

neměl na rozhovor čas, ale byli ochotni mi poskytnout nějaké informace. Abych tedy 
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nepřišla o potenciální respondenty, dala jsem jim jako další možnost na výběr právě e-

mailový rozhovor. Ten byl proveden tak, že jsem do dokumentu v programu Word sepsala 

otevřené otázky, které jsem respondentům zaslala. Ti na tyto otázky odpověděli a 

dokument mi vyplněný zaslali zpět. S touto metodou všichni respondenti souhlasili a data 

mi poskytli. 

E-mailový rozhovor se skládal z patnácti otázek, z nichž prvních pět bylo 

identifikačních a zbylých deset už pak bylo tematických vzhledem k předmětu výzkumu. 

Tyto tematické otázky byly zformulovány tak, aby respondent jasně pochopil smysl otázky 

a nedošlo k nedorozumění. Respondenti měli možnost se na mě s případnými dotazy 

ohledně otázek obrátit. Žádný z nich však problém s porozuměním neměl, a tak tuto 

možnost nikdo nevyužil. Jejich dostatečné porozumění bylo potvrzeno tím, že jsem si při 

procházení odpovědí ověřila, že odpověděli smysluplně k mému zamýšlenému významu 

otázek. 

3.3 Výběr respondentů a sběr dat 

Mými cílovými respondenty byli divadelní herci. Několik z nich hraje i 

v televizních pořadech. Respondenty jsem nerozřazovala podle věku ani pohlaví. Zaměřila 

jsem se jak na herce profesionální, tak i ty neprofesionální. Respondentů bylo celkem 8. 

Věkové rozmezí bylo mezi 21-44 lety. Polovina mých respondentů byly ženy a polovina 

muži. Současně šlo o polovinu profesionálních a polovinu neprofesionálních herců. Tento 

rozdíl jsem vybrala záměrně, abych mohla zkoumat, zda se jejich názory vzhledem k jejich 

profesionalitě liší a celkově zkrátka abych odhalila i druhou perspektivu. 

Jelikož byl výzkum proveden v době pandemie Covid-19, probíhalo shánění 

respondentů čistě online. Neprofesionální herecké respondenty jsem kontaktovala skrze 

sociální síť Facebook. Všechny tyto respondenty jsem již předem znala, jednalo se o mé 

přátele. Nejspíše i díky tomu se mnou spolupracovali všichni z oslovených. 

Sehnat ke spolupráci profesionální herce bylo o něco složitější. Původně jsem 

chtěla všechny kontaktovat přes sociální síť Instagram, jelikož je jejich profil snadno 

dohledatelný. Zároveň šlo ale často o herce, kterým přes tuto síť píše hodně jejich 

fanoušků. Nechtěla jsem, aby má zpráva „zapadla“ mezi ostatními, proto jsem se snažila 

nakonec radši dohledat jejich e-mailovou adresu. Ani tato metoda se mi neosvědčila, žádný 

z kontaktovaných e-mailem se mi neozval zpět. U jedné respondentky se mi však e-

mailovou adresu dohledat nepodařilo, proto jsem zvolila riskovat kontakt právě přes 
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zmíněný Instagram. Paradoxně se mi tato respondentka zpět ozvala a do výzkumu zařazena 

byla. U dvou respondentů jsem využila známost přes třetí osobu, která jim o výzkumu 

řekla předem. Nejspíše i díky těmto našim společným známým se obě osoby výzkumu 

zúčastnily. Využila jsem i metodu „snowball sampling“, kdy mi jeden z respondentů 

poskytl kontakt na dalšího respondenta. 

Počet oslovených nebyl v poměru k počtu konečných respondentů nijak výrazně 

vyšší. Žádný z oslovených mou nabídku účasti na výzkumu vysloveně neodmítl. Pouze dva 

z deseti oslovených mi na nabídku neodpověděli. 

Sběr dat proběhl tak, že jsem každému z respondentů zaslala dokument Word, ve 

kterém byl úvod, otázky a závěr. V úvodu bylo zmíněno, že jde o anonymizovaný výzkum 

a jejich odpovědi poslouží pouze pro účely mé bakalářské práce. Dále následoval 

konkrétnější popis cíle mé práce. Závěr se pak skládal především z konečného poděkování. 

Tento dokument mi respondenti vyplnili a následně poslali zpět. 

3.4 Limity výzkumu 

Jediným mým požadavkem při výběru respondentů byl ten, aby byl vyrovnán počet 

profesionálních a neprofesionálních herců. Výběr neprofesionálních herců ničím omezen 

nebyl. Respondenty jsem předem znala, což bylo výhodné. U herců profesionálních však 

k omezení docházelo. Často na ně nelze sehnat jiný kontakt než na sociální síť, která je ale 

veřejná pro všechny, proto hrozí, že bude jejich schránka zpráv zaplněná zprávami od 

fanoušků a oni si tak mé oslovující zprávy nemusí všimnout. 

Dalším výrazným omezením v mém výzkumu byl fakt, že byl prováděn s několika 

respondenty, kteří jsou veřejně známí. Známí herci si často chrání své soukromí a nedávají 

příliš rozhovorů. Proto hrozilo, že nebudou mít o spolupráci zájem. Tuto riskantnost jsem 

si uvědomovala již před samotným stanovením cíle mé práce. Cíl jsem proto uzpůsobila 

tak, aby nemuseli respondenti odpovídat na příliš choulostivé otázky ohledně jejich 

osobních životů. 

Nejvýraznějším omezením byla právě probíhající pandemie. Výzkum probíhal 

v době nejtvrdších omezení, a proto se nebylo možné s respondenty sejít fyzicky a provést 

rozhovory. Kvůli tomuto omezení jsem musela zaimprovizovat, co se týče metody 

výzkumu a najít takový způsob, který bude reálně proveditelný. Tím, že se pandemická 

omezení měnila velmi často, bylo těžké najít metodu, která bude odpovídat nařízením 

platným právě v tom daném čase. Stejně tak jsem doufala, že se postupem času začnou 
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pandemická omezení rozvolňovat a já stihnu provést předem plánované polostrukturované 

rozhovory. V určitý moment však už nemělo smysl čekat. Situace nevypadala příznivě, 

rozvolnění nařízení byla v nedohlednu a při dalším čekání bych už neměla čas výzkum 

provést řádně a dostatečně kvalitně. Proto jsem byla nucena upustit od svých představ 

normálních rozhovorů tváří v tvář. 

3.5 Etika výzkumu 

Možné etické problémy se týkají především odhalení identity respondenta. Tomu jsem 

zabránila kompletní anonymizací. Respondentům jsem přidělila jiná jména, než jsou jejich 

skutečná. Zároveň jsem vyškrtla konkrétní názvy jejich rolí a her, ve kterých účinkují, aby 

se jejich totožnosti nedaly dohledat ani skrze představení. 

Respondenti byli přímo při prvotním spojení seznámeni s faktem, že bude výzkum 

anonymní. Moje metoda výzkumu byla výhodná v tom, že sice proběhla na dálku a 

nemohla jsem sehnat fyzický podpis respondentů, ale současně jsem do úvodní řeči 

v dokumentu zakomponovala ještě jedno připomenutí o anonymizaci. Zároveň respondenti 

rovnou viděli otázky, a proto nehrozilo, že by si svou účast rozmysleli, během již 

probíhajícího výzkumu, jako by tomu mohlo být například u rozhovoru. Naše textová 

konverzace byla zakončena ještě doplňující otázkou, zda souhlasí se zveřejněním odpovědí 

v mé práci, aby nedošlo k nedorozumění. Všichni respondenti potvrdili svůj souhlas 

kladnou odpovědí. 

3.6  Profily respondentů 

• Klára – 21 let, herectví se věnuje již od mala, ale hraje pouze ve volném čase 

• Božena – 44 let, hraje již řadu let, a to jak v divadle, tak v televizi, jde o její 

zaměstnání 

• Marek – 35 let, herectví je pro něj vedlejším příjmem 

• Lukáš – 29 let, je profesionálním hercem převážně divadelním, s občasnými 

příležitostmi i v televizi 

• Jana – 23 let, volnočasovému herectví se věnuje teprve krátce 

• Radim – 33 let, herectví se věnuje profesionálně již řadu let, působí jak v divadle, 

tak ve filmu 

• Jiří – 21 let, herec amatér, ale aspirující na herce profesionálního v budoucnu 
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• Aneta – 35 let, hraje sice od dětství, ale pouze v amatérských souborech, chtěla být 

profesionální herečkou, ale nakonec se rozhodla pro jiný obor 

3.7  Metoda analýzy 

Jako metodu analýzy jsem pro mou práci zvolila tematickou analýzu. Tento typ 

analýzy není vázán na nějakou konkrétní teorii. Jde o to si svá data nějakým způsobem 

utřídit a následně podrobně popsat získaná data pomocí výzkumné zprávy. Výsledná 

výzkumná zpráva je díky této metodě komplexní a podrobná. (Hendl, 2016, str. 264) 

Tato analýza se skládá z několika kroků neboli fází: 

• První fáze: Seznámení s daty – v této fázi jde o několikanásobné procházení dat, 

aby do nich výzkumník dostatečně pronikl a byla pro něj jejich identifikace snazší 

• Druhá fáze: Generování počátečních kódů – během této fáze výzkumník označuje 

prvotní kódy, které by mohly napomoci zodpovězení výzkumných otázek 

• Třetí fáze: Vyhledávání témat – v prvotních kódech hledá výzkumník souvislosti a 

propojení, které by mohly některé z kódů sloučit na základě tematické podobnosti 

• Čtvrtá fáze: Propracování témat a jejich revize – v této fázi výzkumník prochází 

prvotní verze témat (kategorií) a zjišťuje, zda se tématem hodí k výzkumným 

otázkám 

• Pátá fáze: Vymezení a pojmenování témat – tato fáze pro výzkumníka znamená 

procházení již finálních témat, určování jejich vlastností a následné analyzování 

• Šestá fáze: Příprava zprávy – na základě získaných témat výzkumník odpovídá na 

výzkumné otázky a všechny odpovědi zaznamenává do výzkumné zprávy (Hendl, 

2016, str. 267) 

Po projití všech dat a utvoření jednotlivých kódů jsem dospěla k identifikaci čtyř 

témat neboli kategorií, které v práci dále analyzuji. Do těchto kategorií patří: 

• Vliv hereckých rolí na osobní život herce 

• Ztotožnění se s hereckou rolí 

• Separace osobního a hereckého života 

• Percepce osobního a hereckého života 
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4 Analytická část 

4.1 Separace osobního a hereckého života 

Tato analytická část ukázala, že záleží, do jaké míry se herec herectví věnuje. 

„Takovou potřebu jako oddělovat herecký a osobní život jsem nikdy neměla, herectví 

se věnuji jako koníčku a stejně jako jiné koníčky, jsem ráda, že ho mám.“ (Jana) 

„Nad tímhle jsem nikdy neuvažoval, ale to je asi tím, že je to spíš moje volnočasová 

aktivita a spíš tam unikám od svých povinností.“ (Jiří) 

Herci, kteří se věnují herectví pouze na volnočasové bázi nemají příliš potřebu své 

osobní životy od těch hereckých oddělovat, nevidí k tomu důvod. Jejich herecké role jsou 

pro ně únikem od jejich běžných životů a nevěnují se jim v takové míře jako herci 

profesionální. 

Profesionální herci pak naopak tuto potřebu separace cítí v míře značně větší. 

„Snažím se o to neustále. Tělo i mysl potřebuje vypnout, zrelaxovat.“ (Radim) 

„Vždycky odděluji svůj osobní život od hereckého. Divadlo (film, seriál) je pro mě 

hra. Které půjčuji svůj zjev, hlas, gesta, pohyb.“ (Božena) 

Profesionální herci, mají herectví jako zaměstnání. Cítí proto potřebu si ve svých 

osobních životech od hereckých rolí odpočinout. Jedna z neprofesionálních respondentek 

uznala, že oddělovat osobní a herecký život nepotřebuje, ale kdyby se věnovala herectví 

profesionálně, nejspíše by se o to snažila. 

„Oddělit asi úplně ne. Je sice jasné, že mě to hraní ovlivňuje hodně a do toho času 

mimo divadlo docela zasahuje, ale nepřijde mi to špatně. Ono taky co si budeme povídat, 

může to znít, jako bych hrála furt něco, ale ve finále mám těch rolí fakt málo. Kdybych 

nakonec byla tou profi herečkou, bylo by to o něčem jiným. To bych hrála furt něco a 

kdybych to prožívala stejně jako teď, asi bych se zbláznila. Spíš si ale myslím, že bych se 

v tomhle případě naučila to nějak oddělovat. Jinak by to snad ani nešlo.“ (Aneta) 

Takové oddělení ale může mít mnoho podob. Radim tyto své životy odděluje 

především změnou prostředí a svého okolí. 

„Osobně to praktikuji asi tak, že se snažím volný čas trávit s rodinou a kamarády z 

jiných oborů, mimo divadelní a filmovou bublinu.“ (Radim) 

Další z profesionálních hereckých respondentů neseparuje životy v tak fyzické míře 

jako Radim. Její oddělení probíhá spíše vnitřně, v ní samotné. 

„S otevřením opony (s klapkou na place) sama sebe půjčím, se zavřením opony 
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(nebo povelem "stop") si zase sama sebe vezmu. Emoce vytvářené na jevišti si s sebou do 

šatny neberu.“ (Božena) 

Respondent Marek cítí jakožto profesionální herec velkou potřebu životy 

oddělovat. Současně je pro něj ale těžké tuto separaci skutečně provést. „Těžké“ role jsou 

velmi náročné na jeho psychiku. Často proto po skončení představení cítí zvláštní pocit, 

kdy v něm ještě zůstávají pocity a dojmy z právě hrané role. Musí se proto na chvilku 

zastavit a k separaci vyloženě donutit. Dále zmiňuje svou pedagožku, která považuje 

separaci životů za nutnost. Dle ní je herec, který není separace schopný, slabý. 

„Tězké je to taky hned po představení. Potřebuju nějaký čas, abych všechno to, co 

se právě na jevišti stalo, čím jsem musel „projít“, zpracoval. Spousta herců to tak vůbec 

nemá, třeba naše pedagožka to myslím považuje za slabost a neschopnost oddělit sebe a 

postavu, udržet si dost velký odstup. Ale když člověk hodinu a půl jedná jako schizofrenik 

nebo mu hodinu umírá manželka na rakovinu, byť člověk celou dobu odstup od postavy 

drží, úplně oklepat se z toho se mi moc nedaří.“ (Marek) 

Profesionální herec své role oddělovat musí. Herectví se poddává téměř každý den a 

zkrátka je pro něj neodmyslitelné, že by tyto životy neodděloval. Volnočasoví herci tuto 

potřebu příliš necítí, dokonce je ani nenapadne nad ní přemýšlet. Z jejich výše zmíněných 

výpovědí však ale vyplývá, že tyto životy oddělují, akorát v jiném směru. 

Profesionální herec životy odděluje, aby si odpočal od herectví a věnoval se spíše 

svému osobnímu životu. Herci volnočasoví pak naopak unikají od osobních životů tím, že 

se věnují herectví jako oblíbenému koníčku. 

4.2 Vliv hereckých rolí na osobní život herce 

Že mají herecké role vliv na osobní životy herců mi potvrdil každý z respondentů, a 

to bez ohledu na míru profesionality. Role herce nejvíce ovlivňují, co se týče mysli. Herci 

mají svých rolí často plnou hlavu. Respondent Lukáš zároveň zmínil, že četnost přemýšlení 

nad rolí se může lišit vzhledem k tomu, jak moc je daná role a celá hra pro herce náročná. 

„Ano, přemýšlím nad tím vlastně vždy, když nějakou inscenaci zkouším, je to takový 

zásah do života, že to pořádně oddělit nejde, člověk neustále sbírá inspiraci, dívá se kolem 

sebe i do sebe a hledá konkrétní věci, které by mu mohly pomoct. Ať už jsou to nějaké 

vnější elementy, nebo osobní zážitky a vzpomínky. To je práce, kterou člověk - ať už 

vědomě či podvědomě, dělá celou dobu. Pochopitelně záleží na náročnosti role a 

inscenace, v některých případech jsou tyto procesy výraznější, někdy se může stát, že téměř 



 

 

16 

nejsou.“ (Lukáš) 

Několik respondentů přiznalo, že nad rolemi ve volném čase přemýšlí nejčastěji při 

jejím zkoušení. Role je pro ně nová, potřebují proto zjistit, jakým stylem ji uchopit. 

„Převážně v době tvorby postavy. Přemýšlím, jak by se rozhodovala v současné 

situaci… Při nastudovávání často přemýšlím nad každodenním životě postavy (co 

poslouchá, jak se obléká, jaké je její oblíbené jídlo..). Pomáhá mi to pochopit postavu a 

lépe se do ní vcítit. Potřebuju objevit její způsob myšlení.“ (Klára) 

„Ta role mě vždycky úplně vtáhne. Když se učím něco nového, snažím se často vžít 

do té role i ve volném čase. Pomáhá mi to si na novou roli zvyknout, pořádně se ji naučit. 

Občas si třeba během studování nové role čtu noviny, které jindy nečtu, a hledám různá 

témata a pak přemýšlím nad tím, jaký by na ta témata měla moje role asi názor.“ (Aneta) 

Lukáš zmínil, že se při učení nové role musí v podstatě naučit jinému myšlení. 

Jelikož nejde o žádnou zanedbatelnou změnu, projevit se v osobním životě herce zkrátka 

musí. 

„...člověk se při tvorbě postavy učí jednat jinak, reagovat na jiné impulzy, což se 

projeví i v běžném životě; neumím konkrétně říct nějaký příklad, je to různé - asi to záleží 

na tom, jaký žánr zrovna zkouší, s jakým člověkem zkouší, jaké téma zkouší… na mnoha 

věcech.“ (Lukáš) 

Respondentka Božena podotkla, že její přemýšlení nad rolemi se během času až tak 

nemění. Nad rolemi přemýšlí stále, a to převážně proto, aby své hraní zdokonalila a 

konkrétní roli zahrála originálně oproti jejím ostatním rolím. 

„Nemám-li být ve všech rolích stejná, přemýšlím, jak sama sebe posunout do jiných 

hereckých "míst", mnohdy i nekomfortních. Hraju-li v jedné sezóně 4 matky v různých 

kusech, nechci, aby na diváka působily všechny stejně.“ (Božena) 

Zároveň jsou herci občas k přemýšlení nad rolemi nabádáni ostatními. Respondent 

Jiří zmínil, že po něm a ostatních hercích požadoval režisér představení jistou míru 

zamyšlení se nad svými rolemi. Je tedy jasné, a nejen hercům, že je třeba nad rolemi 

přemýšlet i během volného času, pokud chtějí podat dostatečně důvěryhodný výkon. 

„Náš režisér nás třeba zaúkoloval s vymyšlením životopisu vlastní postavy, nebo 

jakou hudbu by asi poslouchala atp.“ (Jiří)  

Role mají na herce vliv ale i v jiném slova smyslu než jen v jejich myšlenkách. 

Jednoho z respondentů například jeho role přiměla vrátit se ke koníčku, kterého před 

časem již nechal. Zároveň ho stejná role dokonce přiměla změnit pohled na život. 
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„…třeba právě ta role, co jsem o ní psal výš mě tak nějak zase vrátila k tomu, že píšu 

básničky, co jsem přestal a mám pocit, že mám takový tendence chtít víc „žít“, než jen 

„přežívat“, jako Bohém asi trošku.“ (Jiří) 

Dále se respondentům stává, že má některá z rolí vliv na jejich informovanost 

ohledně různých témat. Může jít například o koníčky, kterým se postava věnuje, ale herec 

samotný o něm příliš neví. Několika respondentům jejich herecké role zkrátka rozšířily 

obzory. 

„…ano, může se stát, že ta práce na konkrétní roli může změnit názor, ale je to spíše 

tím, že se člověk musí zabývat nějakým tématem víc do hloubky, zjistí nějaké nové 

skutečnosti, které mohou ovlivnit názor na danou věc.“ (Lukáš) 

„…často jde spíš o nějaké osvětlení. Když hraju nějakou roli, která se zajímá o něco, 

o čem toho já doopravdy vím vlastně hrozně málo, často mě to pak začne zajímat 

doopravdy a zjistím si o tom víc. Mám vlastně díky hraní docela rozhled o všem možným, 

takže to rozhodně není na škodu.“ (Aneta) 

Herci vnímají toto rozšíření obzorů jako značnou výhodu. O spoustě z takto nabitých 

informací by se dle jejich slov nejspíš nikdy nedozvěděli, neměli by k tomu důvod. Díky 

postavám s odlišnými koníčky se tak mohou dozvědět hodně a rozšířit si svůj všeobecný 

přehled. 

4.3 Ztotožnění se s hereckou rolí 

Pro herce není ono ztotožnění dle mnou získaných výpovědí až tak těžké. Toto 

ztotožnění však nebývá celkové, jde spíš o to, že si herec na konkrétní roli najde pár prvků, 

které má on sám stejně. Zároveň jde i o jakousi pomůcku, prostřednictvím které herci 

ztvárňují obzvláště náročné role, nebo ty, které jsou od jejich skutečného charakteru 

diametrálně odlišné. Jak bylo zmíněno již výše, herci o svých rolích hodně přemýšlí. Snaží 

se v rolích nacházet podobnosti sobě samým, aby se s rolí sžili. I díky tomu jsou schopni 

roli uchopit a zahrát ji co nejlépe. Někteří z respondentů uvedli, že se do role potřebují 

vyloženě vcítit, vžít. S tímto jim často pomáhá přemýšlet nad rolí v určitých situacích. 

Přemítají, jak by se asi zachovala právě ona role v takové situaci a tím si lépe propracují 

celý profil role. 

„Při nastudovávání často přemýšlím nad každodenním životem postavy (co 

poslouchá, jak se obléká, jaké je její oblíbené jídlo..). Pomáhá mi to pochopit postavu a 
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lépe se do ní vcítit. Potřebuju objevit její způsob myšlení.“ (Klára) 

„Ano, člověk se s rolí musí sžít, aby byl schopen ji na jevišti dobře prodat. Během 

studování nové role o ní přemýšlím velmi často, jaká je, jakou má povahu, jak by se 

zachovala v nějaké situaci a obráceně, jak bych se v její situaci zachovala já.“ (Jana) 

Z výpovědí respondentů je možné vycítit, že se do jisté míry se svými rolemi 

porovnávají. Snaží se si ujasnit, jak v určitých situacích jednají oni sami a jak jejich role. 

Zároveň je někdy role donutí přemýšlet nad sebou samými. Někdy se vrací zpět do 

minulosti a porovnávají s rolí nejen své současné já, ale i to minulé. 

„Zároveň se mi i stalo, že jsem občas uvažoval nad svým dospíváním a hledal 

podobnosti mezi sebou a mojí postavou, jelikož třeba jedna role, kterou hraju, je kluk, 

kterému je teprve tak nějak 14-15 a zkoušel jsem reflektovat podobnosti a zjistil jsem, že 

toho máme docela dost společnýho a to mi i pomohlo pak v jeho ztvárnění.“ (Jiří) 

Každý z nás máme nějakou určitou povahu. Herci jsou však nuceni někdy hrát role, 

které se od těch jejich liší. Někteří z nich však cítí ještě silnější potřebu najít mezi takovou 

rolí nějakou podobnost se sebou samým. Herci se cítí být od jejich role natolik odlišní 

(vnitřně i z vnějšku) v jejich podstatě, že se snaží hledat podobnosti alespoň v 

„maličkostech.“ Jejich potřeba ztotožnění se s postavou tedy paradoxně stoupá společně 

s rostoucími odlišnostmi mezi jejich profesními rolemi a rolemi v osobním životě. 

„…často jsem třeba (většinou před kamerou) hrál nácky, drsné policisty a podobně - 

s tím mám ohromný problém. Mám pocit, že moje tělesná konstituce ani uvažování tomu 

vůbec neodpovídá a strašně špatně se mi „předstírá“, že to v sobě mám. Pokaždé na to 

musím úplně odjinud - hledám v té postavě něco ze sebe a něco lidského.“ (Marek) 

„Myslím, že základem je najít místa, kde se daná postava s vámi protíná. A od toho 

se odrazit.“ (Lukáš) 

Při hraní zcela odlišných charakterů mají herci ale i další přístupy než jen 

intenzivnější hledání podobností. Někteří z respondentů uvedli, že naopak žádné 

podobnosti hledat nepotřebují. Hledají podobnosti tam, kde to pro ně není tak složité, ale 

v rolích, se kterými zkrátka nemají nic společného, se hledat příliš nesnaží. V takových 

chvílích je pro ně hraní velkou výzvou. Tato výzva je však prakticky náplní jejich práce. 

Herec by měl být schopen zahrát jakoukoliv roli bez ohledu na podobnost s jeho povahou. 

Respondent Jiří si například myslí, že herec, který nedokáže zahrát jakoukoliv roli, by 

zkrátka neměl hrát a prakticky pro něj hercem není. 
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„Rozhodně to je výzva a možná jak jsem zmínil už před chvilkou budu mít trošku 

problém se „nacítit“ na tu novou roli, ale věřím, že to snad zvládnu. Přeci jen kdyby ne, 

tak to bych to herectví mohl pověsit na hřebík.“ (Jiří) 

Další respondenti však uvedli, že je baví hrát někoho, kdo je jim vnitřně zcela 

vzdálený. Je to pro ně totiž možnost si vyzkoušet, jaké to je být někým jiným. Hraní 

odlišných charakterů je pro ně více vzrušující, jelikož je to taková zkouška kvality jejich 

hereckých schopností. Respondent Radim například uvedl, že je pro něj hraní odlišných 

charakterů vlastně méně náročné, jelikož si s sebou v odlišné roli nenese nějaké své špatné 

vlastnosti, které by daná postava sama o sobě mít neměla. 

„Paradoxně je to mnohdy jednodušší a člověk si netahá nějaké své osobní zvyky a 

zlozvyky na jeviště, může se vžít do někoho zcela jiného, a to je právě ten adrenalin, co se 

mi na tomhle bláznivém povolání líbí.“ (Radim) 

Jana pak přiznala, že je pro ni odlišná role v jistém směru lákavá. Herečka v ní si 

totiž může s rolí pohrát. 

„…obecně je to spíš možnost popustit uzdu fantazii a zkusit si, jaké by to bylo, 

kdybych byla někdo jiný. Třeba jedna z rolí, kterou momentálně hraju, je hodně 

hloupoučká a naivní a díky tomu mi hodně přirostla k srdci a baví mě, protože si můžu 

hodně pohrát s tím, jak se vyjadřuje a jak je afektovaná.“ (Jana) 

Klára pak přiznala, že velmi záleží, v jaké konkrétní charakteristice je role odlišná. 

Ve finále jí tolik nevadí hrát role, které jsou povahově jiné.  Zároveň jí nastudování celé 

role trvá déle, jelikož jí trvá déle ono ztotožnění se s rolí. Role, které jsou však jejím 

úplným opakem, jí nejsou příjemné, a ne vždy si hraní v takovém případě užívá. 

„Musím si postavu více objevovat trvá mi déle, než pochopím její způsob myšlení. 

Ale vetší problém mám hrát postavu, která je komická. Já sama bych se nepopsala jako 

člověk bez smyslu pro humor, ale nepatřím mezi takové ty šašky, kteří zvládnou sršet 

vtipem, i když je to dost na sílu. Tak nějak obecně bych to shrnula tak, že k některým 

charakterům mám blíž, i když nejsou stejné jako ten můj. Jdou mi ale tím pádem zahrát 

docela dobře. Když je charakter postavy diametrálně odlišný od toho mého, tak je mi občas 

hraní nepříjemné.“ (Klára) 

Jsou však ale i herci, kteří se do herectví pouštějí více pragmaticky. Hrát roli 

odlišného charakteru jim nijak příliš nevadí. Například Božena by ráda hrála role více 

rozmanité, ale zároveň jí nijak příliš nezáleží na tom, zda je její charakter odlišný či 
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nikoliv. 

„Myslím, že pro mě hraní odlišných povah není nijak zvlášť náročné. V soukromí 

mám ráda legraci a směju se. Jsem ironická a sarkastická. Sebeironická o to víc. Ale 

obsazují mě do matek a žen "heroin". Přitom bych si nějakou komedii tak ráda zahrála...  

Ale možná režisérům vtipná nepřipadám.“ (Božena) 

Je třeba zmínit, že většina herců shledává ztotožnění se se svou hereckou rolí jako 

nutnost pro to, aby byla kvalitně zahrána. Když jde o roli, která má nějakou vlastnost, která 

jde herci proti srsti, snaží se na ni tolik nesoustředit, a i tak si najít něco, co společného 

mají. Na základě rozhovorů ale není možné říci, že by tomu tak bylo v každém případě. 

Nejde o něco, co by se dalo zobecnit na veškerou hereckou populaci. Existují totiž i ti 

herci, kteří se od odlišností s hereckou rolí dokáží oprostit, někdy si je až užívají. Herecká 

role, která by byla té jejich osobní příliš podobná, by totiž mohla herce nabádat k tomu, 

aby do ní zahrnuli i jejich osobní zlozvyky, které však herecká role sama o sobě mít 

nemusí. 

Konečně je nutné zmínit respondenta Marka, který upozornil na důležitý fakt, co se 

týče rozdílnosti charakterů role hercovy a role herecké. 

„Ale jinak jsou samozřejmě všechny postavy jiného charakteru - nikdy nehraju sám 

sebe.“ (Marek) 

Herci totiž v představení nikdy nehrají sami sebe, a tudíž je každá jejich role odlišná. 

Abychom mohli o roli říci, že je stejná jako my sami, museli bychom hrát sami sebe, což je 

v hereckém světě nepravděpodobné.  

4.4 Percepce hereckých rolí 

Zkoumat vnímání hereckých rolí bylo za podmínek e-mailových rozhovorů dosti 

složité. Většina respondentů nedokázala odpovědět, jak role vyloženě vnímají, všichni si 

k popisu percepce jejich hereckých rolí pomohli kontrastem minulost versus současnost. 

Popsat pro ně vývoj percepce pro ně byl jednodušší než popsat percepci samotnou jako 

takovou. 

„Spíš mi přijde zajímavé, jak se mění ty moje role jako takové. Začínala jsem 

s hraním malých holčiček a dnes už hraju spíš jejich maminky. Je to takové až dojemné, 

když mi dojde, že vlastně rostu s těmi rolemi. Přijde mi, jako kdyby to bylo takové moje 

druhé dospívání. Takový druhý život.“ (Aneta) 
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Aneta vnímá především posun jejích rolí co se týče věku a potenciálních fází života. 

Zatímco v začátcích svého hraní hrála malé holčičky, dnes hraje dospělé ženy, které řeší 

zcela odlišné věci. Hraní si bere velmi osobně. Obdobně role vnímá i Jiří. Rovněž 

porovnává životní fáze svých rolí v začátcích a rolí momentálních. On sám ve svém životě 

ještě neřešil příliš vážných situací, ale díky svým rolím si uvědomuje, že už má věk na to, 

aby takové věci řešit mohl. 

„…asi se na role koukám trošku jinak teď, nežli jsem se díval před těmi čtyřmi lety. 

S tím, jak nehraju už tolik ty bezstarostné puberťáky, ale přesouvám se do těch víc 

dospěláckých rolí, které začínají řešit už nějakým způsobem náročnější životní situace. A 

já, jak si s tím začínám uvědomovat i ten vlastní vývoj, tak z toho chytám občas takovou tu 

nostalgii, jako když koukáte na fotky ze školky.“ (Jiří) 

Respondent Marek dokáže postupem času vnímat role s větším nadhledem. Dokáže 

se od daných rolí na jevišti odpoutat a stát na jevišti v roli sebe sama, zatímco hraje roli 

někoho jiného. Marek dokáže v jeden okamžik hrát více rolí. 

„Ano, získávám mnohem větší nadhled sám nad sebou. Postavy vnímám s větším 

odstupem a já jsem si na jevišti jistější jakožto já, sám za sebe. Umím lépe stát na jevišti 

jako já a sdělovat divákům: Tohle je postava, kterou vám chci představit a kterou teď 

společně prozkoumáme. Zároveň s tím ale paradoxně přichází větší tréma, strach z toho, 

aby všechno vyšlo tak, jak člověk zamýšlel.“ (Marek) 

Lukáš pak naopak s postupem času vnímá role opačně. Hledá v rolích víc sám sebe, 

snaží se s nimi více spojit. Uvědomuje si, že je hraní rolí někoho jiného náročné, a proto 

přistupuje k herectví velmi osobně, jako kdyby se snažil nezapomenout přes všechny ty 

odlišné role na to, kým je on sám. 

„Člověk má s přibývajícími zkušenostmi touhu hledat v těch postavách víc sebe, a 

nebo spíše prostor, v němž bude moct využít své životní zkušenosti, názory,… jako by 

trochu víc tíhl k osobnostnímu typu herectví. Zkoumá to, jak v té roli neztratit sebe, a 

přitom ztvárnit někoho jiného.“ (Lukáš) 

Další z respondentů, Radim, je toho názoru, že se vnímání rolí vlastně nemění pouze 

postupem času jako takového, ale především s přibývajícími zkušenostmi. Herec s více 

zkušenostmi má zkrátka více herecky natrénováno a je s rolí více spjat pro oči diváků. 

Dokáže roli zahrát tak, jako by byla totožná s tou jeho v osobním životě. Diváci tak nevidí 

na jevišti žádný vnitřní konflikt, pouze herce, který působí, jako by byl sám sebou. 
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„Herec se musí tzv. vyhrát, herecky dospět, nezáleží, kolik mu je, ale kolik toho má 

za sebou. Tyhle všechny zkušenosti pak může vkládat do dalších rolí, to je pak hrozně vidět, 

obzvlášť na jevišti, že ten člověk má už něco odehráno.“ (Radim) 

Vnímání rolí si herci nejlépe uvědomí, když proti sobě vezmou jejich minulé role a 

jejich role nynější. Je ale vidět, že je toto vnímání velmi individuální. Někteří z herců 

přirovnávají herecké role k těm v osobním životě. Další se na roli nejvíce soustředí na její 

profesní provedení. Zatímco se někteří ve snaze o zachování vnitřní pohody snaží role 

postupně více a více odosobňovat, aby si mohli mimo jeviště zcela odpočinout, jiní se zase 

snaží role co nejvíce propojit. Snaží se přidat rolím na jejich osobních zkušenostech. 

Respondenti se často lišili i v tom, jak vnímají role, které jsou příběhově důležitější 

než jiné. Hlavní role jsou pro ně často více významné, co se týče kariéry, ale i osobního 

přístupu. Důležitá postava často tráví na jevišti logicky více času, je proto potřeba, aby 

měli herci roli lépe uchopenou a celkově lépe promyšlenou. I co se týče sociálních rolí, 

jsou pro nás některé zkrátka důležitější a tíhneme k tomu, si je lépe propracovávat. Byla 

proto potřeba zařadit do výzkumu i toto téma. 

„Zní to vlastně trochu malicherně, ale už jsem to psala výše. Důležitá role, která i 

logicky hraje v představení déle, podle mě musí být nějak uchopená a propracovaná. 

Naopak role, která se v představení jen mihne pro mě tak důležitá není. Celkovou 

přípravou důležité role strávím tedy mnohem víc času než nad nějakou obyčejnou.“ 

(Aneta) 

Herci se však ale snaží často nedělat mezi rolemi takové rozdíly. Hlavní roli vnímají 

jako nositele příběhu, který má za celkové vyznění větší zodpovědnost. To ale nesnižuje 

důležitost rolí vedlejších. Herci jsou toho názoru, že žádná z rolí vlastně není vyloženě 

nedůležitá. Kdyby ano, v příběhu by neměla význam a autor by ji do představení vůbec 

nezařadil. Hlavní role jsou pro ně ale zajímavější, jelikož mají větší prostor se herecky 

projevit. Stejně tak si ale uvědomují, že je třeba jakéhosi logického vzestupu. Ze začátku 

totiž budou nejspíše dostávat role vedlejší a až po prokázání kvalitního výkonu, budou 

obsazeni do rolí hlavních. Jakmile jsou již obsazováni do rolí hlavních, neznamená to, že 

již nedostanou roli vedlejší. Současně to neznamená, že by pro ně přestali být vedlejší role 

zajímavé, když zjistí, že už mají dost schopností na roli hlavní. Jsou sice více pyšní na roli 

hlavní, ale zároveň to pro ně znamená více stresu a povinností. Musí nad rolí více 

přemýšlet a věnovat jí tak i více své psychické a emoční stránky. 
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„Samozřejmě když je role větší, je to větší zábava, víc učení a jsem na to víc „hrdá“, 

ale není to tak, že bych si řekla, že ta vedlejší role je pro mě míň důležitá. Když budu dobrá 

v menší roli, třeba dostanu příště větší.“ (Jana) 

„…při ztvárnění hlavní role je na člověka vyvíjen větší tlak, protože se samozřejmě 

objevuje častěji, víc zkouší a pokud nebude hrát dostatečně dobře, tak celý příběh třeba 

vůbec nemusí mít to správné vyznění, takže mě spíš hlavní role víc stresuje, ale je to na 

druhou stranu výzva, kterou když člověk zvládne tak je to super pocit.“ (Jiří) 

Herci ale připouští, že role, která není hlavní, neznamená automaticky, že by nebyla 

propracovaná. I vedlejší role jsou zkrátka důležité, i když ne třeba jednotlivě. Spíše 

všechny role celého představení společně utváří celkovou atmosféru a jedna by bez druhé 

nejspíše nedávala smysl. 

„Pochopitelně jsem radši, když je postava důležitá a víc na scéně. Znamená to, že si 

víc zahraju a né jen v době představení a i v době zkoušení. Na druhou stranu mě baví i 

menší postavy, na kterých je co hrát. Postava může mít hodně prostoru, ale nemusí se 

nikam posunout, nemusí mít žádný zvrat a nemusí být moc propracovaná. V takovém 

případě je lákavější menší role se zajímavějším charakterem a vývojem.“ (Klára) 

„Když má člověk hlavní roli, ví, že musí utáhnout celý příběh, že jeho zodpovědnost 

za celou inscenaci a práci ostatních kolegů (herců i inscenátorů) je mnohem větší, než když 

hraje menší roli, tam je potřeba podržet kolegu, který hraje roli hlavní. Je to i o rozložení 

síly, schopnosti pracovat s energií. Člověk si asi nemůže úplně říkat, že hraje hlavní roli. 

Spíš, že je jedním z hlavních nositelů příběhu/tématu. Ale musí si také uvědomit, že k tomu 

potřebuje ty ostatní.“ (Lukáš) 

Herec by ke své práci neměl přistupovat sobecky nebo egoisticky. Neměl by si říkat, 

že je v příběhu jen on sám, protože ten příběh zkrátka není (až na výjimky) jen o něm. 

Často příběh graduje a aby vůbec vyšla na povrch zápletka celého příběhu, posouvají ho 

všechny role společně. Herectví je o spolupráci a herci si to musí uvědomovat, protože 

pokud se budou soustředit pouze na své role, nebudou společné scény vyzařovat tou 

energií a atmosférou, jakou by měly. 

„Věnuji se především své roli, ať už je velká či malá. Popřípadě vedu pracovní dialog 

s kolegou, jehož se náš společný text týká.  Malá role je stejně důležitá jako ta velká. Jinak 

by ji tam autor nedával.“ (Božena) 
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5 Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jak herci přistupují k jejich hereckým rolím. Jde 

totiž o role, jejichž hraní si v průběhu uvědomují. Herci by tak měli být schopni o takových 

rolích mluvit. Současně by je mohlo vědomé hraní rolí, které jim nejsou zcela blízké, 

ovlivňovat jejich životy i v osobní rovině a mohli by pociťovat potřebu tyto profesní role 

od těch osobních oddělovat. Práce se proto snažila zmapovat i tyto perspektivy. 

Výzkum ukázal, že je vliv profesních rolí na ty osobní značný. Každý z herců bez 

ohledu na délku hereckých zkušeností tento vliv pociťuje a uvědomuje si ho. Nad rolemi 

herci velmi často přemýšlí, a to nejvíce v počátcích, kdy roli intenzivně zkouší. Potřebují 

pochopit, jak daná role přemýšlí a kým tato role vlastně vnitřně je, ve snaze o její 

uchopení. Jakmile už ví, jak roli hrát, vliv role ustupuje, do jisté míry si na ni zvyknou. 

Zároveň ale záleží na tom, jaká ta role je. Pokud se jedná o postavu s těžkým osudem, je 

její vliv vyšší. 

Že herce role ovlivňují je očividné i vzhledem k tomu, jak se s rolemi sami herci 

ztotožňují. Herci se však neztotožňují s rolemi přirozeně, naopak se o to sami snaží. 

Hledají mezi sebou samými a jejich hereckými rolemi podobnosti. Pro velkou část z nich 

je totiž jednodušší hrát roli někoho, kdo je jim charakterem blíže než nějakého úplného 

cizince. Pokud však mají za úkol hrát protipól jejich povahy, cítí někdy potřebu o najití 

podobností ještě více. Zároveň je ale obtížné tuto problematiku zobecnit. Někteří z herců 

totiž naopak náročnost a odlišnost role příliš neřeší. Ne, že by si odlišností nevšimli, vidí 

je, ale zároveň jim nedělá problém takové role hrát. Někteří jsou totiž ve většině případů 

obsazováni do zcela odlišných rolí, a proto jsou na odlišnosti zvyklí. Herci, kteří nejsou 

schopni od role odstoupit a zahrát ji zcela přirozeně bez ohledu na odlišnosti, podle 

některých nejsou herci. 

Dalším důkazem vlivu hereckých rolí na osobní životy herců je fakt, že je herci 

potřebují vzájemně separovat. Z výzkumu vyplynulo, že je separace osobních i hereckých 

životů podobná, co se týče míry, bez ohledu na délku zkušenosti. Rozdíl je však ten, že 

zatímco profesionální herec cítí potřebu separace z důvodu toho, aby si od herectví odpočal 

a užil si svůj osobní život, neprofesionální herci to mají opačně. Jsou unaveni ze svých 

osobních životů, a proto unikají do hereckého světa odpočinout si od toho osobního. Je to 

ale tím, že neprofesionální herci mají herectví jako koníček, ne jako profesi. Konkrétní 

způsob, jak životy oddělovat, není jen jeden. Někteří se o separaci snaží pomocí změny 

okolí. Tráví čas s rodinou a lidmi neherci. Někteří ono oddělení zvládají zcela přirozeně a 
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vnitřně. V podstatě si v myšlenkách „přepnou“, zda jsou zrovna v hereckém či osobním 

životě. Na schopnost separace hereckého a osobního života délka zkušenosti nemá. Délka 

zkušenosti má ale vliv na potřebu separace. Čím déle herec hraje, tím větší cítí potřebu 

unikat od hereckých rolí. Stejně tak čím kratší zkušenost herec má, tím větší cítí potřebu 

unikat od osobního života do toho hereckého. 

Vnímání hereckých rolí se během času mění. Často je však herci přirovnávají k jejich 

sociálním rolím. Herci si uvědomují, jak sami vnitřně i z vnějšku vyrostli, a o právě tak, že 

vnímají rozdíly mezi rolemi, do kterých jsou obsazováni. Vnímají, jak se jejich role časem 

mění. Díky tomu vnímají i vývoj svých sociálních rolí. 

Dále herci vnímají role z pohledu profesních výkonů a jejich hereckého vývoje. 

Někteří se postupně snaží role vnímat více z dálky, aby nebyli tolik emočně zainteresovaní 

a herectví je nevyčerpávalo. Jiní zase naopak postupně hledají v rolích víc ze sebe a snaží 

se brát herectví více osobně. 

Herci příliš nerozlišují své herecké role na základě toho, zda jde o roli hlavní či 

vedlejší. Ve většině případů se snaží herci věnovat každé roli maximum, bez ohledu na to, 

zda je na jevišti po celou dobu představení nebo pouze chvíli. Samozřejmě si uvědomují, 

že je pro ně hlavní role větší „zodpovědností“ a musí si pamatovat více textu, ale ve 

stejnou chvíli to znamená i více stresu. Herec, co hraje hlavní roli, musí myslet na to, že 

ostatní herci nejsou „méně“ než on, ale že jsou jeho partnery, se kterými spolupracuje. 

Hlavní role neznamená, že by byl herec povýšen, a proto by neměl se svými kolegy ani 

jednat povýšeně. 

Že se herecký život promítá do toho osobního se potvrdilo. Herci si v sobě někdy 

nesou pocity z role i po skončení představení či zkoušky. I to se však může postupem času 

měnit. Jakmile se herec začne na konkrétní roli zvykat, zvládne postupně pocity spojené 

s rolí nechat v divadle a ve volném čase na ně nemyslet. I zde jde však o herce jednotlivě. 

Někdo se musí opravdu hodně snažit, aby v sobě pocity vypl. Někteří herci to nedokáží ani 

po letech profesionálního hraní. Promítání úzce souvisí se separací. Herec, který cítí, že se 

mu herecké role promítají do osobního života až příliš, se snaží o separaci. 

Dále se role mohou promítat do osobního života i skrze všeobecný přehled. Herec 

dostane roli s konkrétní charakteristikou, vlastnostmi a zálibami. On sám se však stejným 

zálibám nemusí vůbec věnovat, nemusí o nich v podstatě nic vědět. Herci cítí potřebu se 

v takových chvílích dozvědět více, chtějí svou roli poznat a pochopit. Proto si ve volném 

čase dohledávají informace a zjišťují více, díky čemuž se zvyšuje jejich obecná 
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informovanost. 

Být hercem je náročné. Herci se musí v rámci svých rolí na jevišti (či před kamerou) 

vžít do svých rolí. Musí se emočně zapojit a často využít i vlastních zážitků, a to jak 

příjemných, tak i těch nepříjemných. Musí vědomě předstírat, že jsou někým jiným. Musí 

v rámci jejich profesních rolí převzít na svá bedra i určité sociální role, i když ne jejich 

vlastní. Hrají osudy různých postav, které řeší různé situace. Často to nejsou situace, které 

by řešili i ve svých osobních životech. A i když mají předem psané scénáře, které jim 

víceméně předepisují, jak mají na situace reagovat, mají psané reakce z vnějšku. Jejich 

reálné a vnitřní reakce mohou být ve skutečnosti zcela jiné, ale oni to na sobě nesmí dát 

znát. Musí jednat tak, jak je jim to scénáristou a režisérem řečeno a snažit se, aby to na 

diváka působilo tak, že jde o jejich skutečnou reakci. Ne vždy se však v takový moment 

cítí komfortně. Jejich práce je pro ně náročná jak po psychické, tak i fyzické stránce. Je 

proto třeba, aby dokázali své herecké a osobní životy dostatečně oddělovat, aby se mohly 

oběma věnovat naplno. 
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Námět práce 

 

V dnešní době je herectví všude kolem nás. Televizi má většina lidí na světě a velmi často 

ji zapíná. Herce vnímáme především vzhledem k roli, v jaké ho zrovna vidíme. Utváříme si 

na něj názor a myslíme si, že ho vlastně známe. Jaký je však herec v osobním životě nás 

tolik nezajímá. Herec je tak předem „zaškatulkovaný“ pro širokou veřejnost, a pokud 

například hraje zápornou roli, i veřejnost ho může vnímat negativně. 

Předpokládá se, že jsou herci svými rolemi více či méně ovlivněni. Je však těžké zkoumat 

do jaké míry. Je to velmi individuální a pro výzkumníka, který nemá s herectvím žádnou 

zkušenost i těžko uchopitelné. Já se proto zaměřím na to, jak konkrétně jsou herci 

ovlivněni a jaké techniky a praktiky provádí proto, aby toto ovlivnění posílili či oslabili, 

pokud tedy vůbec něco takového dělají. 

Co se týče takzvaných performance studies, Schechner je toho názoru, že jde o studia 

neustále se proměňující ve všech svých ohledech. Jsou dynamická a díky své rozmanitosti 

nekonečná. Schechner říká, že cokoliv, co performance studies znamenají teď, je 

diametrálně odlišné od toho, co znamenaly dříve nebo co budou znamenat v budoucnu 

(Schechner, 2013, str. 9). Já zastávám stejný názor. Každá performance je něčím unikátní a 

originální, a proto je můžeme neustále zkoumat z nových a nových perspektiv. 

Hogan zastává názor, že každý z nás je svým způsobem herec. Naše životy jsou 

představení, ve kterých my hrajeme hlavní role. Během našich životů ukazujeme naše 

představení před mnoha diváky. Některé obecenstvo je pro nás důležitější než jiné, proto 

ho dáváme do popředí, zatímco ta obecenstva, která pro nás tak důležitá nejsou, dáváme do 

pozadí. V rámci každé performance hrajeme odlišnou roli, tak, aby ho to dané obecenstvo 



 

 

29 

ocenilo. Tu určitou roli, která je pro nás důležitější, hrajeme častěji a dáváme si víc záležet, 

aby byla důkladně promyšlena a co nejlépe zahrána (Hogan, 2010, str. 378). Ráda bych 

proto také zjistila, zda to mají herci stejně. Nabízí se myšlenka, že pochopitelně mají a já 

jsem podobného názoru, proto mě bude zajímat především, jak konkrétně to mají herci 

rozdělené. Jaké obecenstvo je pro ně nejdůležitější. Zda je pro ně divadlo jen zaměstnáním 

a osobní život je důležitější, nebo zda se to může někdy měnit a divadlo dají do popředí. 

Případně co konkrétně to způsobuje. 

Co se týče sociologického významu tohoto tématu, je dle mého názoru dosti významný. 

Uvědomit si, jak vnímáme vlastní život, je důležité, abychom dokázali vnímat i životy 

jiných. Pak totiž dokážeme adekvátně odhadnout určitou situaci a rovněž se adekvátně 

zachovat. Herec jako takový to má ale těžší než jiné profese. Jeho vlastní osobní život je 

totiž pouze jednou jakousi jeho složkou. Většinu času totiž „žije“ život jedné z jeho rolí. 

Nabízí se proto otázka, zda se dokáže herec zcela oprostit od své profese a ve volném čase 

vnímá svůj osobní život jako takový, nebo zda je vnitřně, možná i nevědomky, rozpolcen, 

protože na něj role mají vliv? 

S mírou vlivu herectví a konkrétních rolí rovněž souvisí utváření hercovy povahy. Jedná 

herec vždy upřímně nebo si například z nějaké role pamatuje reakci na určitou situaci, 

kterou pak sám opakuje? Zaměstnání každého z nás do jisté míry ovlivňuje, zejména pak 

herce, jejichž zaměstnáním je hrát životy jiných.  

Přínosem mé práce bude především odhalení toho, jak moc je herectví pro herce obtížné. 

Ne co se týče pamatování si spousty dlouhých textů, ale co se týče jejich psychiky a 

utváření si vlastní identity. Dle mého názoru je toto téma málo v povědomí veřejnosti. 

Nejsem si jistá, zda si to člověk neherec vůbec uvědomuje. Mým cílem bude tedy 

především dostat toto téma do povědomí těch, kteří se v hereckém prostředí nepohybují. 

 

Předpokládané metody zpracování 

 

Má práce bude založena na několika rozhovorech s různými herci s různými délkami 

zkušeností. Rozdílnost zkušeností mi pomůže do problému vniknout ve větší hloubce a já 

mu dokážu lépe porozumět. Jelikož sama s herectvím zkušenosti nemám, tento vhled je dle 

mého názoru třeba. Zkušenost mám pouze s hereckým prostředím, a proto bych se s herci 

ráda sešla vždy na jiném místě než v divadle, ve kterém hrají, aby je prostředí nemohlo 

během rozhovoru nijak ovlivnit. Půjde o veřejná místa, například kavárny, ale ne příliš 

známá, aby účastníkům nevadilo se rozpovídat a mluvit otevřeně.  
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Rozhovory budou hloubkové a polo-strukturované. Ráda bych jako respondenty vybrala 

herce různých věkových kategorií. Zjistím tak, zda se může hercovo vnímání vlastní 

povahy a jejího utváření měnit se získáváním nových zkušeností. 

 

 

Etické souvislosti zvažovaného projektu 

 

 Jedním z etických rizik, která by se mohla v mé práci vyskytnout, je nedostatečné 

ochránění osobních údajů účastníků výzkumu. Jelikož by mohlo v některých případech jít 

o herce, kteří jsou známí široké veřejnosti, musí být ochrana osobních údajů v tomto 

případě ještě propracovanější. Nezazní proto název konkrétního divadla, kde herec 

vystupuje či vystupoval, ani název konkrétní role, aby nemohlo v žádném případě dojít 

k rozkrytí účastníkovy identity. 

Postup ochrany osobních údajů bude rovněž plně v souladu s etickým kodexem CASA 

(„Etický kodex,“ n.d.). 

  

  

  

Orientační seznam literatury 

 

• Badiou, A. 2008. RHAPSODY FOR THE THEATRE: A SHORT 

PHILOSOPHICAL TREATISE. Theatre survey, pp.187-238. 
 

• Butler, J. 1990. Gender Trouble. 

 

• Butler, J. 1995. Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex. 

 

• Etický kodex české asociace pro sociální antropologii. (n.d.) Dostupné z: 

http://www.casaonline.cz/?page_id=7 

 

• Goffman, E. 1959. The Presentation of Self in Everyday Life. 
 

• Hamera, J. & Madison, D.S. 2006. The SAGE: Handbook of PERFORMANCE 

STUDIES. 
 

• Hogan, B. 2010. The presentation of self in the age of social media: 

distinguishing performances and exhibitions online. Bulletin of Science, 

Technology & Society. 
 

• Schechner, R. 2013. PERFORMANCE STUDIES: An introduction. 
 

 

• Turner, V. 1986. The Anthropology of Performance. 

http://www.casaonline.cz/?page_id=7


 

 

31 

 

 

• Scott, S. & Shaw, G.D.B. 2016. Respectability Performance. Transition: You 

are next, (120), pp.79 - 92. 

 

 

 

 


