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Abstrakt

Název: Kompetenční profil kaskadéra

Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je sestavení kompetenčního profilu 

ideálního  kaskadéra.  Tento  kompetenční  profil  by  měl  odhalit 

klíčové osobností rysy, vlastnosti a schopnosti a v budoucnu sloužit 

například při výběru nových kaskadérů.

Metody: Práce  využívá  rozhovorů  s  předními  českými  kaskadéry.  Seznam 

kompetencí vzniklý na základě těchto rozhovorů a nastudováním lit-

eratury byl rozeslán dotazníkovou metodou.  Pro posouzení důleži-

tosti byla zvolena 4 stupňová Likertova škála bez středové hodnoty a 

respondenti byli výhradně aktivní čeští kaskadéři.

Výsledky:   Výsledkem práce je sestavený kompetenční profil kaskadéra skládající 

se z nejdůležitějších kompetencí.

Klíčová slova: Kompetence, nároky na osobnost, kaskadérství, Česká Republika



Abstract

Title: Competency profile of stuntman

Objectives:   The main aim of this thesis is to create the competency profile of the 

ideal stuntman. This competency profile should reveal key personal-

ity  traits,  qualities  and  abilities  and  in  the  future  should help to 

choose a new stunt people.

Methods:     The thesis uses interviews with leading Czech stuntmen. The list of 

competencies based on interviews and  written sources  was distrib-

uted by questionnaires. To assess the importance has been selected 4 

level Likert scale without a central value and respondents were only 

active Czech stuntmen.

Results:      The result is completed competency profile of stuntman based on key 

competencies.

Keywords: Competence, demands on personality, stunts, Czech Republic
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1 ÚVOD

Filmový průmysl je v dnešní společnosti nositelem obrovské popularity a s ní i 

spjaté moci a peněz. Filmovým průmyslem rozumíme filmové produkční společnosti, 

filmová  studia,  kinematografii,  produkce,  psaní  scénářů,  postprodukce,  filmové 

festivaly, herce, režiséry a další členy filmov  é  ho štábu   včetně kaskadérů. 

Každá země má svou vlastní kinematografii avšak pro Českou republiku spada-

jící  do menších ekonomik s počtem obyvatel  zhruba kolem 10,5 mil,  jsou to  právě 

zahraniční produkce, které jsou tak významné pro rozvoj a ekonomiku. Česká republika 

si tuto skutečnost uvědomuje a projevuje obrovský zájem. Indikátory mohou být napřík-

lad probíhající filmové pobídky. Tyto pobídky nepředstavují dotace, ale spíše investice, 

kterou se stát snaží přilákat zahraniční produkce, aby v naší zemi natáčeli, vynakládali 

tak své finance, které jsou zpětně odváděny do státního rozpočtu prostřednictvím daní 

nebo pojištění nebo míří přímo k lidem v podobě výplat a tím také snižují i nezaměst-

nanost. Tento výčet je jen stručným soupisem doplněným dále například o multiplikační 

efekt těchto peněz či vedlejší celkový rozkvět i české kinematografie.

Česká republika není v Evropě jediná země, která využívá těchto instrumentů. 

Některé země jako Maďarsko či Anglie mají  podobné pobídky kolem 20-25 %, jiné 

země dokonce i  daleko více -  Irsko,  32%. Je tedy nezbytné,  aby kromě finančních 

lákadel motivovala Česká republika přítomnost zahraničních subjektů v tomto oboru i 

jiným způsobem. Vedle historických památek a malebných přírodních krás a rezervací, 

se nám nabízí především kvalita potřebných profesí a vybavení.

Jsou to právě kaskadéři,  kteří  dokáží některé produkce přilákat.  Jasným zna-

mením jejich kvality je spolupráce na filmech Titanic, Indiana Jones, Limonádový Joe 

atd.  Tento obor se  poprvé začal  rozvíjet  na počátku 60.  let,  kdy stál  u zrodu první 

kaskadérské skupiny v Čechách Jaroslav Tomsa. Jedná se tedy o nový obor, který má 

stále veliký potenciál pro rozvoj. 

Má práce na téma kompetenční profil kaskadéra by mi měla pomoci specifiko-

vat klíčové kompetence a jejich důležitost a napomoci k osobnostnímu rozvoji.
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Celá práce vychází z teoretických znalostí popsaných v první části práce. Ne-

jdříve se text zaměřuje na popis činnost kaskadéra a vývoj kaskadérství v České repub-

lice a další část práce je věnována kompetencím, kompetenčnímu profilu a potřebným 

metodám.

Hlavní část práce je pak zaměřena na vytvoření seznamu kompetencí na základě 

studia literatury a rozhovorů s předními českými kaskadéry, kteří se vyjímají v oboru 

nebo jsou vysoce ceněni pro své dovednosti a zkušenosti. Tento seznam je poté hodno-

cen dotazníkovou metodou kaskadéry pomocí zvolené škály a ve výsledku tak přináší 

data, z nichž je možné sestavit kompetenční profil zahrnující ty nejdůležitější kompe-

tence.

Cílem práce je tedy vytvoření adekvátního kompetenčního profilu odhalujícího 

seznam klíčových požadavků na kaskadéra, který bude moci v budoucnu sloužit pro 

kvalitnější vybírání nových a profesní posun stávajících kaskadérů a zvětšení rozsahu 

dostupných informací o tomto zatím málo publikovaném oboru.
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2  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE

2.1  Cíl 

Hlavním cílem bakalářské práce je sestavení kompetenčního profilu ideálního 

kaskadéra na základě studia literatury, dotazování a rozhovorů s osobnostmi českého 

kaskadérství. Tento kompetenční profil by měl odhalit klíčové osobností rysy, vlastnosti 

a schopnosti a v budoucnu sloužit například při výběru nových kaskadérů.

2.2  Úkoly práce 

Ke splnění zvoleného cíle byly stanoveny následující úkoly:

1. Vymezení základních pojmů a studium odborné literatury zabývající 

problematikou kompetencí.

2. Popis a vývoj kaskadérství v České republice.

3. Vytvoření operacionalizace a schématu polostrukturovaného 

rozhovoru.

4. Realizace rozhovorů s českými kaskadéry. 

5. Sestavení seznamu kompetencí na základě rozhovorů a dalších 

získaných informací.

6. Vytvoření hodnotící škály a dotazníku, v němž pomocí dotazo-

vaných kaskadérů bude zjištěna důležitost zkoumaných kompetencí.

7. Analýza a vyhodnocení dat.

8. Vytvoření kompetenčního profilu kaskadéra.

9. Diskuze k výsledkům a závěry práce.
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3  TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Tato část je zaměřena na teoretický popis všech složek kompetenčního profilu 

kaskadéra, tedy kompetence, kompetenčního profilu a kaskadérství.

3.1  Kompetence

Slovo kompetence je do češtiny přeloženo z dvou anglických výrazů compe-

tence (mn. č competences) a competency (mn. č competencies). (Armstrong, 2002). 

• Competency

Pojem competency poprvé zmiňuje Boyatzis  (1982) v roce 1982. Jedná se o 

schopnost člověka chovat se způsobem odpovídajícím požadavkům práce v parame-

trech dané organizace a tím dosahovat žádoucích výsledků. Vzniká tím zastřešující ter-

mín pro osobní kvality, zkušenosti, motivy a charakteristiky chování dle různých speci-

fikací. 

• Competence

Pojem competence se vztahuje přímo k práci a pracovnímu místu. Jedná se o 

kvalifikaci, odbornou způsobilost. (Bartoňková, 2010)

Slovo Kompetence je tedy využívána ve dvou významech (Kubeš, Spillerová, 

Kurnický, 2004):

• Zaprvé  jako pravomoc nebo oprávnění  udělené nějakou autoritou.  Její 

pomocí  je  vymezován  rozsah  působnosti  a  představuje  tedy  souhrn 

oprávnění a povinností svěřených nějaké osobě.

• Druhý význam je zaměřen na schopnost vykonávat určitou činnost, být 

kvalifikovaný. Zdůrazněna je zde vnitřní kvalita člověka.

Různí autoři přichází  s různými výklady definice slova kompetence. Amstrong 

(1999, s. 23) zmiňuje ve své knize Personální management několik definicí od různých 

autorů:

 Burgoyne definuje kompetenci jako: ,, Schopnost a ochotu plnit úkoly”.
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Woodruffe: ,,Dimenze chování, které ovlivňují pracovní výkon”.

Furnham:  ,,Základní  schopnosti  a  způsobilosti  potřebné  k  dobrému  výkonu  

práce”.

Spencer & Spencer (1993, s. 9) definuje kompetenci jako: „Základní charakter-

istiku, která je příčinně souvislá s doporučujícími kritérii a/nebo s vynikajícími výkony  

v práci či v jiných situacích.“ 

V této bakalářské práci se pracuje s pojmem kompetence tak, jak ji vymezuje 

Hroník (2008), tedy jako se způsobilostí, souhrnem dovedností, znalostí, zkušeností a 

vlastností, které jsou předpokladem k určité činnosti, která podporuje dosažení cíle.

3.1.1  Anatomie kompetence

Pokud má být pracovník kompetentní, plnit zadané úkoly na vynikající úrovni, 

musí být splněny 3 předpoklady (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, s. 27):

• je vnitřně vybaven vlastnostmi, schopnostmi, vědomostmi, dovednostmi 

a zkušeností, které k takovému chování nezbytně potřebuje,

• je motivován takové chování použít,

• má možnost v daném prostředí takové chování použít.

•

Obrázek č.1: Hierarchický model struktury kompetence

Zdroj: Lucia a Lepsinger, 1999 (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, s. 28)
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Co všechno tedy stojí za očekávaným chováním? Na obrázku č. 1 je zobrazen 

model struktury kompetence,  která přináší odpověď na tuto otázku. Lidé mají  různé 

předpoklady  ke  kompetentnímu  vykonávání  úkolů,  neboť  mají  různou  připravenost 

chovat se požadovaným způsobem. Někomu chybí potřebné dovednosti, jiní mohou tr-

pět absencí emoční inteligence či motivací požadované chování použít. 

Z obrázku je patrné, jaké segmenty autoři zahrnují pod pojem kompetence a jak 

jsou hierarchicky uspořádány. Na vrcholu trojúhelníka je umístěno chování, které je ne-

jsnáze viditelné a ovlivnitelné. Alespoň zde nalézáme shodu v názorech odborníků, že 

kompetence se vždy projevuje prostřednictvím chování. Uprostřed obrazce se nachází 

dovednosti,  vědomosti,  zkušenosti a know-how. Do základny trojúhelníku pak autoři 

umístili inteligenci, talent, postoje. Jde o velmi stabilní složky, jejichž změna a zároveň 

rozvoj vyžaduje značné úsilí. 

Již  bylo  nastíněno,  co  je  to  kompetence  a  jaká  je  struktura.  Je  třeba  ještě 

poukázat na to, jaké složky osobnosti (pracovníka) vstupují do kompetence.

3.1.2  Základní složky kompetencí

Díky tomu,  že jsou kompetence  poměrně stabilní,  při  poznání  jejich  úrovně, 

můžeme předvídat kvalitu chování pracovníka při řešení určitých situací nebo pracov-

ních úkolů. Proto je velmi výhodné pro nadřízené skrze nich na člověka (uchazeče o za-

městnání)  pohlížet.  Jednotlivé  složky osobnosti,  které  kompetenci  utvářejí  rozděluje 

Kubeš, Spillerová a Kurnický (2004, s. 30)  do pěti složek.

1. Rysy:  sebedůvěra,  odolnost vůči stresu,  temperament.  Patří  sem hluboké, vrozené 

charakteristiky osobnosti. Utváří sklony chovat se nebo jednat určitým způsobem.

2. Vnímání sebe samého: to, jak člověk vnímá sám sebe, má vliv na osobní přesvěd-

čení, zda dokáže daný úkol splnit či nikoli. Vnímání sebe samého můžeme spojit s 

vírou ve vlastní schopnosti. 

3. Vědomosti:  patří  sem  všechny  poznatky  z  určité  oblasti,  které  souvisí  s  prací 

vykonávanou na dané pozici. Mohou být odborné (jak opravit telefon) nebo interper-

sonální (jak poskytnout zpětnou vazbu).
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4. Dovednosti: Díky nim je člověk schopen vykonávat určitou činnost. Úroveň složi-

tosti úkonu a potřebné dovednosti k jeho vykonání jsou přímo úměrné.

5. Motivy: základní podoba potřeb, která jedince podněcuje, orientuje a ovlivňuje jeho 

chování.  Člověk se silnou motivací  zpravidla  dosahuje  lepších  výkonů neboť má 

vnitřní pohnutky, které ho aktivují k činnosti.

3.1.3 Druhy kompetencí

Kompetence  můžeme  dělit  dle  řady  typologií.  V  literatuře  se  setkáváme  s 

velkým množstvím druhů kompetencí a způsobů členění. Níže jsou uvedena některá vy-

braná dělení.

První dělení přinášejí Spencer & Spencer (1993), kteří kompetence rozdělují po-

dle úrovně předpovídající schopnosti ohledně výkonu v určité pozici na:

•  prahové - někdy nazývané jako základní představující základní charakteristiky, jež by 

měl mít každý pracovník bez ohledu na to, na jaké výkonnostní úrovni se nachází,

• odlišující - někdy též kompetence vysokého výkonu, které dělí vynikající výkony od 

těch průměrných.

Vedle toho se objevují i kompetence  generické.  Ty vznikají ze snahy najít pro 

některé pozice kompetence,  jež by nebyly vázány na konkrétní místo nebo úkol, ale 

mohly být použitelné napříč organizacemi. Na základě toho vznikají  i tzv. generické 

kompetenční modely.

Další rozdělení přináší Šmída (2003, s. 38), členící kompetence na individuální, 

organizační a klíčové.

Jako  poslední  z  uvedených  přináší  Carroll  a  McCrackin  (Kubeš,  Spillerová, 

Kurnický, 2004) dělení kompetencí do čtyř skupin tak, aby jejich kombinace maximali-

zovala celkový výkon jedince, týmu a celé organizace:

• týmové - pro závislé a projektově zaměřené skupiny

• funkční - vývoj a rozvoj, finance, marketing

• vůdcovské a manažerské 
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• klíčové -  pro všechny zaměstnance

3.1.4  Klíčové kompetence

Klíčové kompetence definuje dokument ,,Lisabonské cíle vzdělání v evropském 

a národním kontextu” (MŠMT ČR, Praha 2003) takto: ,,Klíčové kompetence představují  

přenosný a univerzálně použitelný soubor vědomostí, dovedností a postojů, které potře-

buje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a  

úspěšnou zaměstnanost,” (v Schneiderová, 2010, s. 20)

Marco Siegrist (2015, s. 27) uvádí, že klíčové kompetence jsou samy o sobě ob-

sahově neutrální, můžeme je vztáhnout na jakýkoli obsah, ale jejich zprostředkování je 

již vázáno na obsah konkrétní.

Reetz a Reitmann (in  Chadt, Kouřil, Pechová, 2009) označili  klíčové  kompe-

tence jako určitý druh ,,metavědomostí" a zacházení s vědomostmi. Vidí v nich důležitý 

článek pro pochopení a řešení nejrůznějších problémů profesního vzdělávání v situaci 

rychle se měnících rámcových podmínek. 

Klíčovým kompetencím se důkladně věnovali autoři Belz a Siegrist již v roce 

1995, kdy zkoumali kompetence žádané při obsazování pracovních míst ve Švýcarsku. 

Uvedené klíčové  kompetence jsou seřazené  dle četnosti  odpovědí a jsou doplněné o 

stručné vysvětlení:

• komunikativnost a kooperativnost - aktivně komunikovat a kreativním způsobem přis-

pívat ve skupinových procesech,

• schopnost řešit  problémy a tvořivost  -  rozpoznávání  problémů a hledání tvořivého 

způsobu  jejich řešení,

• samostatnost  a výkonnost -  schopnost plánovat  samostatně a  kontrolovat  průběh a 

výsledky prací,

• odpovědnost - schopnost přijmout spoluodpovědnost,

• schopnost uvažovat a učit se - schopnost myslet systémově a dále se rozvíjet v rámci 

samostudia, 
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• schopnost zdůvodňovat a hodnotit - schopnost věcně posuzovat a podávat objektivní 

kritické zhodnocení vlastní i společné práce (Belz, Seigrist, 2001, s. 165). 

3.1.4.1  Struktura klíčových kompetencí

Klíčové  kompetence  svým  rozsahem  přesahují  širokou  škálu  jednotlivých 

odborností. Jsou schopností člověka chovat se přiměřeně neboli jednat kompetentně v  

určité  situaci.  Rovina  kompetencí  se  nadále  vyznačuje  tím,  že  mnoho komplexních 

schopností působí společně. 

Abychom mohli  disponovat  kompetencemi,  je  zapotřebí  individuální  kompe-

tence k jednání, jež se vyvíjí spolupůsobením sociální kompetence, kompetence ve vz-

tahu k vlastní osobě a v oblasti metod. 

Obrázek č.2: Rovina kompetencí

                

Zdroj: zpracováno z Chad, Kouřil, Pechová (2009, s. 13)

Belz a Siegrist (2001, s. 166) dělí kompetence na tři oblasti, které se nacházejí ve vzá-

jemné působnosti: 

• sociální  kompetence  -  schopnost  týmové  práce,  kooperace,  schopnost  čelit 
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konfliktním situacím a komunikativnost,

• kompetence  ve  vztahu  k  sobě sam ému  -  zacházení  se  sebou  samým  neboli 

nakládání s vlastní hodnotou, být sám sobě manažerem, schopnost sebereflexe a 

schopnost posuzovat sám sebe a dále se rozvíjet,

• kompetence v oblasti metod - se zaměřením na cíl uplatňovat odborné znalosti - 

analýza a systematičnost, vytvářet kreativní nová řešení, strukturovat a klasi-

fikovat  nové  informace,  vytvářet  kontext,  poznávat  souvislosti,  inovovat  a 

zvažovat šance a rizika. 

,,  Získávání  klíčových  kompetencí  je  celoživotní,  individuální  proces,  který  

slouží k rozvoji osobnosti.” (Belz, Siegrist, 2001, s. 168) 

3.1.5  Kompetenční model

Kompetenční modely patří mezi základní a důležité nástroje řízení lidí v organi-

zaci. Propojují procesy hodnocení, odměňování, rozvoj pracovníků, popis pracovní poz-

ice i proces výběrů zaměstnanců. Janák (2015) uvádí, že vznik kompetenčních profilů 

slouží  jako  základní  list  požadavků  na  osobnost  v  konkrétní  profesi.  Kompetenční 

model představuje soubor kompetencí uspořádaných dle určitého klíče a reprezentuje 

jak  (jakými  procesy)  a  čím  (s  kterými  předpoklady)  lze  dosáhnout  měřitelného 

výsledku. Aby mohl být model považován za efektivní,  měl by splňovat určité pod-

mínky (Hroník, 2006, s. 30):

·  vychází  z  očekávaného  a  pozorovatelného  chování;

·  obsahuje  maximálně  10-12  kompetencí;

·  vytváří  most  mezi  popisem  práce  a  firemními  hodnotami;

·  platí  pro  všechny  nebo  alespoň pro  klíčov é  pozice  ve  firmě;

· je sdílený - je tvořen nejen shora, ale i zdola a po jeho vytvoření je neustále 

oživován. 

Vedle této charakteristiky Hroník (2008, s. 41) uvádí, že by kompetenční model 

měl být funkční, jinak může v některých situacích spíše proces komplikovat než us-

nadňovat. Funkční kompetenční model musí být propojující. Měla by v něm existovat 
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návaznost na strategii společnosti. Jako nejpodstatnější charakteristiku je uváděna uži-

vatelská  nenáročnost  propojená  s  jednoduchostí,  která  nesmí  být  zaměňována  se 

zjednodušením. Největší výhodou takového modelu je poskytnutí jednoho schématu pro 

výběr,  hodnocení,  rozvoj  i  vzdělání  pracovníků.  V  některých  společnostech  může 

takový model sloužit dokonce i k odměňování. 

Někteří autoři uvádějí nulovou definiční diferenciaci mezi kompetenčním mod-

elem a kompetenčním profilem. Pokud by byla přece jen snaha najít rozdíl, dá se říci, že 

kompetenční profil se více váže na danou osobu a je tedy výstupem z implementace 

kompetenčního  modelu  směřujícího  k  vytvoření  kompetenčního  profilu  jednotlivých 

pracovníků. Kompetenční model je tak více vázán na danou pozici, analýzu práce a pra-

covního  pole  a  kompetenční  profil  na  daného  konkrétního  pracovníka.  (Lorenz, 

Rohrschneiderová, Pomikálková, 2005).

3.1.6  Postup tvorby kompetenčního modelu 

Kubeš, Spillerová, Kurnický (2004, s. 46) i Bartoňková (2010, s. 100) rozdělují 

a popisují postup identifikace kompetencí jako proces zahrnující:

• přípravnou fázi;

• fázi získávání dat;

• fázi analýzy a klasifikace informací;

• popis a tvorbu kompetencí a kompetenčního modelu;

• ověření a validizace vzniklého modelu.

 Přípravná fáze

V rámci této fáze je nejdůležitější  ujasnit  si základní  otázky ,,proč”,  ,,jak” a 

,,kdo”.  Otázka  proč  nám  přináší  zamyšlení  nad  záměrem  projektu,  takzvaně  co 

očekáváme od výstupu a jak by mohl být použit. Odpověď na otázku jak umožňuje při-

jít s konceptem a celkovým přístupem identifikace kompetencí. Následně už jen zbývá 

potřeba vymezit, kdo bude zdrojem informací. 

Přípravná fáze předchází samotné identifikaci kompetencí a je založena přede-
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vším na studii literatury a rozhovorech se zvolenými lidmi z oboru (Kubeš, Spillerová, 

Kurnický, 2004)

Fáze získávání dat

Techniky  identifikace  kompetencí  spadající  do  stejné  skupiny  s  technikami 

analýzy práce jsou postupy, které odhalují podrobné informace o pracovním místě. Řadí 

se sem rozsáhlá stupnice aktivit od přímého pozorování v reálných podmínkách až po 

vysoce strukturované rozhovory a specializované dotazníky.

K tvorbě kompetenčního modelu a identifikaci kompetencí je nejčastěji užíváno 

šesti základních technik a zdrojů (Spencer a Spencer, 1993):

1. rozhovor;

2. panely expertů;

3. průzkumy;

4. databáze kompetenčních modelů;

5. analýza pracovních funkcí;

6. přímé pozorování.

Použité  techniky  se  volí  s  odkazem na  záměr  výzkumu a  časové a  finanční 

možnosti. 

 Fáze analýzy

Tato fáze je ovlivněna jednak záměrem projektu,  jeho rozsahem a použitými 

technikami sběru dat, ale především i volbou mezi posuzováním získaných informací 

vůči  existujícímu  modelu  nebo  zvolení  jeho  prvního  sestavení.  V této  fázi  probíhá 

samotné zpracování literatury a rozhovorů s cílem sestavit seznam kompetencí, který je 

v další fázi testován na širším vzorku respondentů (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004). 

 Popis a tvorba kompetencí a kompetenčního modelu 

Po náčrtu kompetencí přichází detailní charakteristika a výstižný popis kompe-

tencí. Při tvorbě kompetencí je důležité se zaměřit na tyto principy (Kubeš, Spillerová, 
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Kurnický, 2004, s. 57):

• užití jednoduchého a srozumitelného jazyka bez dvojznačností,

• vytvoření vyváženého kompromisu mezi mírou všeobecnosti a konkrét-

nosti popisu,

• kompetence nesmí tvořit definici v kruhu, kdy je použit název kompe-

tence v jejím popisu.

 Ověření a validizace kompetenčního modelu

V poslední fázi probíhá samotné ověření vzniklého modelu, v níž se zjišťuje zda 

model opravdu obsahuje takové chování, jež je výsledkem nadprůměrných výkonů a 

jestli je spolehlivý. Výstupem této fáze je příprava modelu k užívání, jeho implemen-

tace do systému řízení lidských zdrojů a do strategického rámce (Bartoňková, 2010).

Tento obecný postup je shledán velmi nápomocným a je použit v metodologii 

této bakalářské práce s omezením na první 4 fáze. Pátou fázi implementace do systému 

k užívání si tato bakalářská práce neklade za cíl.

3.2 Kaskadérství

 Co je na kaskadérské profesi tak výjimečného a zároveň tak složitého, je kom-

plexnost této profese. Kaskadér je sportovec, bojovník, gymnasta, řidič, jezdec, student 

i učitel, šermíř, plavec, solista i týmový hráč, herec, běžec, zkrátka vše, co je na danou 

akci  potřeba.  Pro  vysvětlení  tohoto  oboru  je  nejprve  věnována  pozornost  vývoji 

kaskadérství v České republice a poté náplni profese kaskadéra. Z těchto teoretických 

poznatků by měli vyplynout základní dovednosti a schopnosti, které kaskadér při své 

práci využívá analýzou situací a činnosti, se kterými se ve své profesi setkává.

3.2.1 Jaroslav Tomsa a počátky českého kaskadérství

Obrovská osobnost Jaroslav Tomsa. Jeho úmrtí se datuje ke dnu 4. srpna 2015. 

První český kaskadér a zakladatel kaskadérského týmu Filmka, bez něhož by neexisto-

valo kaskadérství v České republice minimálně v dnešní kvalitě a rozsahu. Prošel si 

hokejem, divizním fotbalem, boxoval na nejvyšší úrovni a se svým týmem získal třikrát 
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zlato v šampionátu země. Natáčel s takovými osobnostmi jako je Barbra Sterisandová, 

Hal Needham či Maxmillian Schell. Dubloval Michala Dočolomanského ve filmu Adéla 

ještě nevečeřela či samotného Karla Gotta. Natočil přes 500 filmů a spolupracoval jako 

kaskadér nebo poradce pro televizi i divadlo. Prvně se setkává s filmovým průmyslem v 

roce 1960, kdy je obsazen do role ve filmu Ledoví muži (Černoch, 2000).

V té době přichází další nabídka v podobě filmu Tarzanova smrt - Blbec z Xen-

emünde a s ním pomocný režisér Tomáš Svoboda, jenž se osobně setkává s Jaroslavem 

Tomsou a prosí ho, aby vytvořil tým obratných a nebojácných mužů, jež by ve filmu 

ztvárnili kaskadérské akce. Vedle boxerů, jsou vybráni judisté, zápasníci a například i 

Zdeněk Srstka. V tomto a dalších následujících snímcích jako Limonádový Joe, Zla-

tokopové z Arkansasu či Černý orel ze Santa Fé se pokládá základ filmové kaskadérské 

profese v Československu a začíná spolupráce s televizí a divadlem (Černoch 2000).

Jednalo se o tým bojovníků, kteří měli předvádět bojové scény tak, aby vypadali 

reálně. Často to se však v té době objevovali spíše reálné zranění a úrazy zapříčiněné 

nezkušeností a absencí chráničů..

Psal se rok 1968 a přichází film Most u Remagenu a s ním hollywoodský ko-

ordinátor Hall Needham. Při tomto snímku jsou používány především trampolíny. Při 

útoku na most letadly jsou čeští a američtí kaskadéři vymršťování pomocí trampolín 

přes  zábradlí  mostu  do  vody.  Vedle  trampolín  se  objevuje  především padání  z  aut, 

tanků, vlaků nebo z mostu, pády po explozi, zastřelení a všude kolem je spousta ohně 

(Černoch, 2000). 

Luděk Chohola (1999) poukazuje, že ve stejném roce se celý oddíl zorganizoval 

do takzvaných Barrandovských kaskadérů s manažerem Jaroslavem Tomsou a zakláda-

jícími členy: Josef Hrubý, Gusta Jankovský, Mirek Jíra, Jirka Kasík, Milan Kindl, bratři 

Klenotové,  Ota Rademacher,  Jindra Sejk,  Jiří  Sládek, Jirka Svárovský, Josef Šnaidr, 

Honza Váňa, bratři Vítkové, Ludva Wolf a Zdeněk Srstka.

Nespočet  následujících  filmů  rozrůstá  kaskadérskou  základnu.  Koncem roku 

1992 je na světě smlouva o sdružení FILMKA - agentura filmových kaskadérů, kterou 

Jaroslav Tomsa uzavírá s Ladislavem Lahodou (viz obrázek č.1 na následující straně), 
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který přivádí ke spolupráci i oba své potomci Kateřinu Lahodovou a Robina Lahodu. 

Právě v té době má Ladislav Lahoda všechny předpoklady pro práci hlavního koordiná-

tora, jímž je i dodnes. Z jeho zkušeností jsou to především boje a hodiny tréninků jako 

vrcholového  sportovce  -  zápasníka,  volnostylaře.  Je  velice  zodpovědný,  vždy 

připravený,  přísný  na  sebe  i  druhé.  Jaroslav  Tomsa  s  Ladislavem  Lahodou   spolu 

spolupracují pod záštitou agentury Filmka na filmech Beethoven, James Bond, Kleopa-

tra nebo Gladiátor. (Černoch, 2000)

Přelomovým filmem se však stává v roce 1997 Titanic. Hlavní koordinátor Si-

mon Crane žádá do přípravy 20 českých kaskadérů. Hlavním prostředkem příprav se 

stává desetimetrová věž v podolském bazénu. Dvanáct připravených kaskadérů odjíždí 

do mexického Rosarito Beach, kde režisér James Cameron nechává postavit v té době 

největší umělou lagunu na světě a kopii lodi Titanic, jen o něco menší než byla oprav-

dová loď. Například záď lodi měla měřítko 1 : 1 a dala se naklánět až o 90 %. Právě zde 

dochází  k  těm  nejefektivnějším  avšak  i  nejnebezpečnějším  pádům  a  výkonům. 

Kaskadéří se při padání do vody mohou navzájem zranit a kontakt mezi kaskadérem a 

jeho  osobním potápěčem  je  často  při  návalu  tun  vody  ztracen.  Krizové  situace  se 

dostavují, když je neplánovaně utrženo schodiště, které zatarasuje východ. Simon Crane 

je s prací českých kaskadéru spokojen a zve je na další film Zachraňte vojína Ryana 

(Černoch, 2000).

Následně  Jaroslav  Tomsa  z  oboru  odchází  a  přenechává  vedení  agentury 

Ladislavovi  Lahodovi.  V  současnosti  má  tato  agentura  přes  150  členů  a  sdružuje 

zkušené koordinátory, kaskadéry, řidiče, šermíře, specialisty na bojová umění, potápěče, 

jezdce na koních, vycvičené koně a rigging tým. K dispozici má profesionální vybavení. 

Filmka Stunt Team zajišťuje kaskadérské akce pod vodou, na zemi i ve vzduchu.
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Obrázek č.3: Zleva Ladislav Lahoda a Jaroslav Tomsa

Zdroj: Antonín Kopřiva - FILMKA Stunt Team [online]

3.2.2  Kaskadérský výkon a trénink

S vysvětlením pojmu kaskadér přichází Jaroslav Tomsa v knize od Luďka Cho-

choly (1999, s. 31): ,, Slovo kaskadér (z francouzštiny Le cascade - opakované pády)  

znamená zastupovat herce v nebezpečných scénách, třeba i obtížných skocích, které by  

mohly způsobit zranění. “   V České republice jsou týmy kaskadérů uzavřenější a po-

malu se rozrůstají. Je to především náročností tohoto povolání nejen na osobnostní rysy 

člověka, ale i na jeho dovednosti. 

Zapotřebí  je  rozsáhlý  trénink,  zahrnující  základy  několika  sportů  a  aktivit. 
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Rudolf Bok (1999, s. 7) nastiňuje základní výčet sportů a aktivit:  ,,  Trénovat se dá  

cokoli, například jízda na koni…. A potom taky box, úderovou techniku, gymnastiku,  

obratnost,  jízdu na motocyklu po zadním kole,  padání z motocyklu,  převracení  auta  

včetně vypadávání za jízdy, skoky z výšek, posilování. “

 Stejný  ,,background,,  (vyjadřující  určité  sportovní  zázemí,  které  dotyčného 

provázelo) můžeme nalézt i u bývalého úspěšného českého kaskadéra Zdeňka Srstky. 

Luděk Chochola  (1999)  poukazuje  na  nespočetnou  škálu  sportů  s  nimiž  se  Zdeněk 

Srstka setkal a v některých i nadprůměrně vynikal. Jako kluk začal s fotbalem, později 

se věnoval boxu a vzdělával se i na prostné a v gymnastických cvičení. Boxoval za AC 

Spartu u bratra již zmíněného Jaroslava Tomsy, s nímž později spoluzakládá oddíl bar-

randovských kaskadérů. Luděk Chochola při rozpravách se Zdeňkem Srstkou zazna-

menává  (1999,  str  28):  ,,A možná  díky  boxu  jsem v  sobě  vypěstoval  silnou  vůli  a  

odvahu, kterou jsem tolik potřeboval při kaskadérských akcích.” Tato citace je vnímána 

jako odhalení dvou velmi důležitých osobnostních rysů kaskadéra. Po boxu se Srstka 

začíná věnovat vzpírání a v roce 1960 odjíždí na olympiádu v Římě. V roce 1961 je 

vlastníkem již 17 československých rekordů.

Kaskadér se za svou kariéru krom sportů a dovedností setkává též s vybavením, 

se kterým se postupně musí naučit pracovat. Mezi základní technické pomůcky patří po-

dle Rudolfa Boka (1999) :

• trhačka  -  způsobí  prudké  trhnutí  dozadu,  nebo  do  stran,  může  být  do-

provázena rotací kolem osy těla, používá se k vymrštění člověka například 

při výbuchu a závěsné systémy jsou instalovány kaskadéry, kteří jsou oz-

načováni slovem - rigger;

• harness - vesty používané na výše zmíněné trhačky; 

• airrampa - vzduchový katapult na vymrštění kaskadéra do vzduchu při ex-

plozi;

• airback  -  vzduchový  polštář  sloužící  k  tlumení  skoků a  pádů z  velkých 

výšek;
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• pádová brzda - na skoky z výšek až 200 metrů;

• nájezdové brzdy - k otáčení či převracení aut ve vzduchu;

• houpačky a ostatní.

Kaskadér se může vzdělávat samostatně docházením na různorodé tréninky bo-

jových umění, gymnastiky a dalších dovedností nebo docházet na společné kaskadérské 

tréninky.  Zaměříme-li  se  na trénink Filmky,  vždy je  veden zkušeným lektorem,  ne-

jčastěji pak koordinátor Petrem Drozdou nebo Pavlem Bezděkem a dalšími.

Trénink je rozdělen do několika částí. Po počátečním zahřátí a protáhnutí, které 

slouží jako prevence proti úrazům, následuje bojová část. Mezi využívané bojové sporty 

řadíme box, šerm, judo, zápas, karate, kung fu, taekwondo či kickbox (Stubbs, 2009). 

Na tréninku  se  člověk seznamuje,  prohlubuje  a  učí  se  využívat  jednotlivé  techniky 

zmíněných bojových umění, vytvářejí se, ukazují a hodnotí nacvičené bojové sestavy. 

Může se jednat o choreografie pro dva nebo tři jedince stejně tak pro mnohačlennou 

skupinu. 

V další části jsou procvičovány reakce na postřely (trénuje se pohyb těla,výraz i 

realistické  herecké  podání),  skoky  z  výšek  do  molitanové  jámy  a  žíněnek,  padání 

schodů vytvořených ze žíněnkových boxů, gymnastika a přeskoky, akrobacie, šerm a 

další. Procvičuje se vše potřebné pro kvalitní a bezpečné zvládnutí kaskadérských akcí.

3.2.3  Kaskadérská akce

Rudolf Bok (1999, s. 12) rozděluje kaskadérské akce do tří základních skupin:

1. standardní akce, 

2. speciální akce,

3. extrémní akce.

Mezi standardní akce jsou řazeny běžné základní výkony, jež by měl zvládnout 

každý kaskadér. Jedná se o běžné bojové scény, pády, skoky z výšek kolem 6 metrů 

nebo jízda na koni s pádem.

Speciálními  akcemi  mohou  být  nazývány  výkony  ve  zvláštním  prostředí,  se 
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zvláštními zbraněmi. Můžou sem být řazeny veliká hoření, pády z výšek do 20 metrů, 

skoky  s  autem  nebo  na  motorce,  výbuchy  pomocí  vzduchového  katapultu  nebo 

proskočení sklem.

Extrémní akce pak představují výkony pro kaskadérské profesionály. Vedle fyz-

ické síly a připravenosti je potřebná především psychická stabilita a pohoda. Při těchto 

akcích se může malá chyba proměnit ve smrtelné zranění (Rudolf Bok, 1999).

Rudolf Bok (1999) vytváří výčet konkrétních kaskadérských akcí i s jejich po-

drobným popisem.

Hoření

Kaskadér  si  obléká  jako  spodní  vrstvu  speciálně  nehořlavé  oblečení  a  jako 

vrchní vrstvu volí scénářem předepsaný kostým. Odkryté části kůže si pečlivě potírá ne-

hořlavým gelem, bez kterého by došlo k popáleninám. Při extrémním hoření se použí-

vají i speciálně vyrobené masky na obličej, při menších hořeních postačí kukla zakrýva-

jící převážnou část hlavy nebo pouze zmíněný gel. Pokud je třeba, na kuklu může být 

nasazena paruka. Oblek se před hořením potře hořící pastou. Dříve byl používán též 

benzín. Celé hoření by mělo být dobře herecky zahrané, kaskadér se snaží být natočen 

proti větru, aby mohl měkce dýchat. Dýchání ovlivňuje pohybem těla. Na místě by měli 

asistovat minimálně dva pomocníci s hasícím přístrojem, doporučuje se i třetí osoba s 

hadrem namočeným do vody. Hašení probíhá od hlavy k patě.

Skoky a pády

Skokem se rozumí koordinovaný pád, který je regulován pohyby horních a dol-

ních  končetin.  Naopak  pádem nazýváme  nekoordinovaný  pohyb  z  výšky  v  podobě 

bezvládného těla. Směry pádů mohou být různé- po hlavě, po nohou nebo zády - avšak 

společný  pro  všechny  typy  je  dopad  na  záda,  jež  je  tlumen  papírovými  krabicemi, 

airbagy, žíněnkami nebo dopad po nohou a po hlavě tlumený vodou. Výška pádu a 

počet krabic jsou přímo úměrné.
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Zdroj: http://www.jatodokazu.cz/zazitky/full-body-burning-zivouci-pochoden/

Převrácení auta

Pro převracení aut na střechu se používají speciálně upravené automobily s vyz-

tuženou kostrou z trubek a vícebodové pásy. Kaskadér je oblečen do chráničů a přede-

vším má nasazenou ochrannou helmu. Základem je samozřejmě vlastnictví řidičského 

průkazu. Na samotnou akci se používají nájezdové rampy, které při nájezdu dostatečnou 

rychlostí způsobí převrácení dopravního prostředku.

Vyskakování

Při vyskakování  z  jedoucích  vlaků nebo aut  je  nejdůležitější  pád rozložit  do 

pokračujícího rotačního pohybu začínajícího dopadem a svalením z nohou. Koordinátor 

a stavba se snaží zajistit  změkčenou dopadovou plochu přidáním písku, rostlin nebo 

jakýkoli tlumících předmětů. Kaskadér je samozřejmě znovu vybaven chrániči,  které 

pokryjí všechny kosti a klouby.

Postřely (postřelení)

Postřely jsou miniaturní rozbušky přidělané pod kostýmem. Při miniaturní ex-

Obrázek č.4: Hořící kaskadér

28



plozi se prorazí pytlíček s krví a kostým a s následnou reakcí kaskadéra se vytváří efekt 

reálného postřelení. Pokud je rozbuška chybně umístěna pyrotechnikem obráceně nebo 

je nálož moc veliká, může dojít k popálenině a následným jizvám.

Bojové scény

Choreografie jsou předem vytvořeny a nacvičeny. Může se jednat o různé typy 

rvaček podle použitého bojového umění a stylu natáčeného filmu. Při ránách do obličeje 

vzniká mezi dvěma bojovníky dostatečný prostor, aby nedošlo ke kontaktu, tento pros-

tor se skryje úhlem kamery. Při ránách a kopech do těla dochází ke kontaktu, jehož síla 

a rychlost je kontrolována kaskadérem.

Proskočení sklem

Pro tento druh akce se používá především sklo ,,cukrové”, tříštivé nebo slabé 

normální sklo. Vhodné je být vybaven pevným kostýmem, aby nedošlo k pořezání. K 

proražení se nejčastěji využívá rameno, pěsti, ale i hlavy.

Exploze

Při explozích se používají airrampy, vzduchové katapulty, trampolíny a v minu-

losti i speciální houpačky. Cílem je vymrštění kaskadéra v okamžiku exploze do vz-

duchu. Na sladění výbuchu a vymrštění kaskadéra se používají mikrospínače, které po 

došlapu na airrampu automaticky odpálí nálož.

3.2.4  Druh výkonu kaskadéra

K doplnění problematiky kaskadérství je zapotřebí popsat dva nejčastější typy 

výkonu kaskadéra, které se liší v některých okolnostech. Je vycházeno z teoretických 

informací nalezených v literatuře, taktéž i z osobních znalostí nasbíraných z autorovi 

kaskadérské činnosti během posledních dvou let. V rámci pozdějších rozhovorů bude 

zařazena otázka na tuto problematiku pro podložení a doplnění těchto poznatků. 

Kaskadér  nejčastěji  vykonává práci  dvojího typu-  v rámci  kaskadérské show 

nebo při natáčení audiovizuálních děl (filmy, seriály, reklamy).
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3.2.4.1  Kaskadérská show 

Rybišarová (2009),  která  působí v  oblasti  event  marketingu,  uvádí:  ,,Většina  

pořadatelů požaduje pro své  akce nové  a originální prvky, které šokují, okouzlí nebo 

vzbudí pocit něčeho nevídaného.”  Na základě této skutečnosti dochází k rozvoji tzv. 

kaskadérských show, které diváka přitahují svou nápaditostí, energií a nebezpečím. 

Jak  uvádí  Bok  (1999),  kaskadérské  show  jsou  příležitostí  pro  nasbírání 

zkušeností  pro  mladé  kaskadéry  a  též  možností  vyzkoušet  si  a  procvičit  specifické 

kaskadérské akce, kterých nemusí být u filmu dostatek. Dále autor popisuje konkrétní 

představení, které spolu s kolegy nacvičil do Mladé Boleslavi při příležitosti otvírání 

nového areálu.  Vedle  automobilové  jízdy po dvou kolech,  převrácení  auta  o 360 °, 

hořícím mužem, nacvičenou bojovou scénou s následným pádem z výšky do krabic byli 

diváci obeznámeni i s jízdou na motorce doprovázenou smyky a skoky. Po předvedení 

výstupu, bylo zapotřebí použité vybavení s opatrností sklidit. Celý tým musel po celou 

dobu spolupracovat. 

Kaskadérská show je tedy koncipována jako týmové představení individuálních 

výkonů. Zároveň kaskadér vystupuje v roli baviče, která souvisí se schopností hrát, a 

performovat.

3.2.4.2  Natáčení

Prostředí filmového průmyslu, konkrétně pak natáčení audiovizuálních děl jako 

například filmů, seriálů nebo reklam, je velice specifické pracovní prostředí. Detailnější 

deskripce  průběhu  typického  pracovního  dne  kaskadéra,  by  měla  poodhalit  některé 

nároky na kaskadéra. 

Je třeba podotknout,  že kaskadér je povoláván na výkon práce nejčastěji  ko-

ordinátorem, jež na daném projektu pracuje. Jedná se o práci velice nestálou a flexi-

bilní. Delší pracovní závazky na jednom projektu jsou spíše výjimečné, častěji kaskadér 

v jednom měsíci pracuje na více zakázkách. Data natáčení, kaskadérských i kostýmních 

zkoušek se často mění a překrývají.
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Časové podmínky

Časové podmínky sděluje živnostníkovi (většina kaskadérů pracuje jako OSVČ 

podle živnostenského zákona č. 73 - volná živnost) koordinátor, stejně i čas a místo nás-

tupu. Zde je třeba zmínit existenci nočního natáčení. Takové natáčení je psychicky a 

fyzicky  náročné  především  svou  nepravidelností.  Tělo  si  nemá  možnost  na  takový 

režim zvyknout.

Pracovní doba

Základní natáčecí i pracovní doba je 10 hodin s tzv. průběžným obědem (není 

vymezena obědová pauza, strávník oběd konzumuje ve volné chvíli) nebo 12 hodin s 

hodinovou pauzou na oběd. Kaskadér může být ovšem propuštěn dříve, pokud již není 

na natáčení potřeba nebo povolán později, jestliže je scéna s jeho přítomností zařazena 

až do pozdějších hodin natáčecího plánu. Existují i tzv. ,,precally”, kdy je umělec za-

volán před začátkem samotného natáčení z důvodu zkoušky nebo kostýmní a make-

upové přípravy a přesčasy, jestliže se nedodrží denní natáčecí plán a je třeba odpracovat 

hodiny navíc.

Pracovní prostředí

Místa natáčení mohou být různá, v okolí bydliště i v zahraničí, v interiérech i 

exteriérech.  Co se týká exteriérů,  kaskadér  se setká s  nepříznivými  přírodními  pod-

mínkami  jako  je  teplo,  slunce,  zima,  déšť,  sníh,  kluzké  a  drsné  povrchy.  Musí  být 

schopen se přizpůsobit a v každém případě podat co nejlepší výkon v rámci daných 

podmínek. Základním požadavkem je kaskadérova odolnost. V interiérech - nejčastěji 

filmových ateliérech - musí být přítomní zcela tiše, pokud zrovna nehrají, především z 

důvodů nahrávání zvuků a koncentrace herců. V obou prostředí se kaskadér setká se 

speciálními efekty, jež mohou být pro člověka nepříjemné. Mezi speciální efekty patří 

například vytváření kouře, mlhy či umělého deště a sněhu. 

Kaskadérský výkon

Kaskadér musí být vždy připraven podat daný výkon kvalitně a to bez ohledu na 

to v jakých podmínkách nebo jak dlouhé je čekání. Černoch (2000) popisuje, jak při 
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natáčení filmu Ledoví muži, musela produkce na několik dní přerušit natáčení kvůli 

počasí. Jaroslav Tomsa byl po 3 dnech čekání poslán domů. Jedná se o běžný postup.

Specifická kaskadérská akce může být předem známa se zajištěním předběžných 

zkoušek nebo je zjištěna až na místě výkonu. Při samotné akci je kaskadérovi zadán 

úkol se specifickými požadavky. Režisér může po prvním jetí požádat dotyčnou osobu o 

provedení změn v jeho výkonu k dosažení lepšího výsledku. Je potřeba, aby kaskadér 

uměl rychle reagovat. V tomto případě absence cizích jazyků (především angličtiny) 

není závažným problémem, avšak celý průběh práce komplikuje, neboť zde musí vys-

tupovat jiná osoba v roli tlumočníka, nejčastěji koordinátor.

Kolektiv

Jak již bylo zmíněno, kaskadér podává individuální výkony, často však pracuje v 

týmu, kooperuje.  Pauknerová (2012) poukazuje,  že společenské vztahy na pracovišti 

jsou významným faktorem výkonnosti a spokojenosti pracovníků. Kaskadér by proto 

měl být komunikativní, společenský a týmový hráč, aby byl schopen vycházet s celým 

štábem, produkcí, koordinátorem a především s herci.

Doublování

Slovo double  a  doublování  pochází  z  angličtiny  a  především díky  množství 

zahraničních  produkcí  působících  v České  republice  se  ve  filmovém odvětví  velice 

ujalo. Pokud je kaskadér označen za doubla, je pověřen kvůli bezpečnosti nahradit v 

akčních scénách svého herce nebo herečku. Prvotním kritériem výběru je podobnost 

především postavou -  váhou a výškou a kvalita  kaskadéra ve spojení  se  specifikací 

výkonu. Druhotným pak může být tvar obličeje, barva vlasů (je spíše minoritním fak-

torem  kvůli  velmi  častému  používání  vlasových  paruk)  nebo  věk.  Kaskadér  často 

přichází  do styku se svým hercem, se kterým trénuje,  pracuje a komunikuje.  Profe-

sionální kaskadér by měl být schopen přizpůsobit svůj pohybový projev, aby pro diváka 

nebyl rozpoznatelný rozdíl mezi kaskadérem a hercem.

3.2.4.3  Vyvozené kompetence

Z předchozích kapitol je možné vyvodit potřebné vlastnosti, schopnosti doved-
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nosti a další atributy, jež budou sloužit jako počáteční seznam pro pozdější analýzu. 

Jak  již  bylo  zmíněno  na  počátku  předchozí  podkapitoly,  práce  kaskadéra  je 

velmi nestálá a plná změn. Je zde třeba veliké flexibility a schopnosti přizpůsobovat se 

změnám, stejně tak na tyto změny umět rychle reagovat.

Zároveň  je  potřeba  ctít  určité  ,,filmové  politiky”  a  tedy  respektovat  své 

nadřízené - tedy výše zmíněného koordinátora, režiséra či další. K tomu patří i slušné 

chování a vhodně zvolený jazyk bez urážlivých slov. 

Z pracovních podmínek můžeme vyvodit důležitost umění time managementu a 

schopnosti plánovat. Fyzická a psychická náročnost podmínek v nichž kaskadér pracuje 

je  součástí  této  profese  a  on  na  ni  musí  být  dostatečně  připraven,  musí  být  velice 

odolný.  Co se  týká  počasí,  je  zapotřebí  snášenlivosti  prachu,  slunce,  vody,  špíny  a 

dalších. S tím se samozřejmě váže schopnost překonávat strach například z přírodních 

živlů. Člověk s nepřekonatelných strachem z ohně nebude moci hořet či být v blízkosti  

explozí. Jako další je třeba zmínit například strach z výšek. 

Co se týká kaskadérského výkonu, trpělivost zde hraje hlavní roli. Vedle ní i 

schopnost vhodně využít volný čas při čekání.

V rámci  toho,  že  kaskadér  předvádí  určitý  výkon,  který  je  hodnocen  a  up-

ravován, je základní schopností snášet kritiku, nebrat si věci osobně a rychle reagovat.  

Často i když byl výkon perfektní, mohly selhat jiné atributy jako světlo, kamera, kom-

parz atd. 

Jestliže kaskadér doubluje, měl by být schopen přizpůsobit svůj pohybový pro-

jev, měl by ovládat alespoň základní úroveň cizího jazyka svého herce (nejčastěji an-

gličtina, popřípadě němčina a další), být komunikativní a přátelský a schopný naučit 

svého herce potřebným pohybům.

Z  práce  v  kolektivu  a  z  kapitoly  3.2.3  Kaskadérská  akce  nám  vyplývá,  že 

přestože další schopností bude i samostatnost, vedle ní bude hrát velikou roli i týmová 

práce.  Tedy schopnost pracovat  v kolektivu.  Pokud dojde ke styku s hořením je za-

potřebí být důvěřivý, na druhou stranu pokud jste v roli hasiče i obrovské zodpověd-
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nosti.

Další  vyvozené kompetence  jsou:  řidičské  oprávnění  na  auto,  motorku,  nák-

laďák, ovládání jízdy na koni, fyzická zdatnost - síla, flexibilita, obratnost, plavecká 

dovednost, schopnost učit se,herectví, znalosti bojových umění a silná vůle. 
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4  METODIKA PRÁCE

V  této  kapitole  je  popsána  konkrétní  metodologie  výzkumu  použitá  v  této 

bakalářské práci při využití teoretických znalostí z kapitoly předchozí.

4.1  Přípravná fáze

K dosažení cíle průzkumu, jež je v konečné fázi sestavení kompetenčního pro-

filu kaskadéra, byly zvoleny následující informační zdroje: 

● odborná literatura; 

●  rozhovor; 

●  dotazník,

● vlastní zkušenost.

Předpokládané  využití výsledků: výběr nových pracovníků, jejich hodnocení a 

možná doporučení na sestavení kvalitního tréninkového plánu.

4.2  Fáze získávání dat

Získaná data byla souhrnem informací především z nastudované literatury au-

torů: Armstrong,  Bok, Černoch, Chochola, Hroník, Kubeš, Spillerová, Kurnický, atd, 

kteří podali podrobné informace z oblasti kompetencí, kompetenčních modelů, náplně a 

popisu práce kaskadéra. Nasbírané informace museli být doplněny i vlastní zkušeností z 

praxe, které byly v nadcházejících rozhovorech potvrzeny. Druhou zásadní částí  této 

fáze byly provedené rozhovory s profesionálními kaskadéry.

4.2.1  Rozhovor

Rozhovor,  též  označován  jako hloubkový rozhovor,  je  nejčastěji  používanou 

metodou kvalitativního výzkumu. V této práci byl použit polostrukturovaný rozhovor, 

jež vychází z předem připraveného seznamu témat a okruhu otázek.

4.2.1.1  Výběr respondentů

Pro výzkum byli vybrání 4 kaskadéři a jedna kaskadérka pro zastoupení žen-

ského pohledu.  Tento poměr byl  zvolen vzhledem k existenci  podobného poměru v 
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celkovém počtu pracujících kaskadérů v České republice. To je dáno větší využitelností 

mužů při  natáčení  rekonstrukcí  historických válek,  kdy vojáci  a rytíři  byli  výhradně 

mužského pohlaví. Ze současnosti k tomu dochází především díky většímu zastoupení 

mužů u policie nebo armády.

Vybraní kaskadéři disponují mnohaletými zkušenostmi z oboru z České repub-

liky i ze zahraničí  a dalšími významnými předchozími úspěchy z gymnastiky či bo-

jových sportů. 

4.2.1.2  Délka rozhovoru

Většina  rozhovorů  trvala,  jak  je  i  doporučováno v literatuře,  kolem 20 -  40 

minut. Jeden, který mi přinesl i nejpodrobnější informace, trval přes hodinu.

4.2.1.3  Operacionalizace

Cílem rozhovoru bylo vytvoření seznamu charakterových vlastností, schopností, 

dovedností a dalších profesních atributů, jež by měl mít ideální kaskadér. Tato témata 

byly tedy zvoleny jako hlavní okruhy otázek a zbývající minuty rozhovoru byly použity 

pro potvrzení údajů uvedených v kapitole 3.2.4.2 a 3.2.4.3 a další. 

Operacionalizace:

• charakterové vlastnosti,

• schopnosti a dovednosti,

• další profesní atributy.

První část  rozhovoru byla zaměřena  především na výčet  kompetencí  a  jejich 

zdůvodnění. Byly prodiskutovány desítky kompetencí. Zajímavé bylo zmínění většiny 

respondentů, že díky komplexnosti tohoto oboru je to právě objem a úroveň znalostí, 

schopností a dovedností, které dělí průměrného od vynikajícího kaskadéra. Právě všes-

trannost kaskadéra byla ceněna nejvíce.

Vzhledem k především fyzické náročnosti této práce, bylo všemi respondenty 

uváděno daleko více fyzických schopností a dovedností než psychických. 

V  druhé  části  byla  diskutována  obsahová  rozdílnost,  význam  a  doplňující 
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otázky. Pro častou obsahovou schodu mezi charakterovými vlastnostmi a schopnostmi 

byla vždy zanechána právě jedna varianta. Do seznamu se tak například zařadila schop-

nost komunikace a byla vyškrtnuta charakterová vlastnost komunikativní nebo schop-

nost  rychle  reagovat  a  vyškrtnuta  schopnost  přizpůsobit  se  změnám.  Přes  pozitivní 

očekávání zařazení důležitosti němčiny, jakožto jazyka používaného v Německu, kam 

jsou někdy čeští kaskadéři pracovně zváni, všichni respondenti zůstali u angličtiny jako 

jediného potřebného cizího jazyka a jiné neuváděli.

Na otázku jaké konkrétní bojové sporty by měli být zařazeny, někteří odpovídali 

kickbox a zápas,  většina se ale shodla na tom, že základem kvalitního kaskadéra je 

jakýkoli  bojový sport  na vyšší  úrovni.  Jeden dotazovaný k této problematice zmínil 

vhodnost umění kaskadéra v boji ve stoje i na zemi, v úderech i kopech. Do seznamu 

tak byli obecně zařazeny bojové dovednosti.

Jedna z posledních otázek byla na téma rozdílnost kvalifikace mužů a žen. Jeden 

dotazovaný  uvedl  flexibilitu  jako  důležitější  dovednost  u  žen  než  u  mužů,  ostatní 

neuvedli žádné hledisko, v němž by jeden nebo druhý měli vynikat. 

Krátká ukázka jednoho z rozhovorů je přiložena k práci jako příloha č. 2.

4.3  Fáze analýzy

Na základě předchozí fáze byly získané informace z rozhovorů, studiem liter-

atury i z vlastních zkušeností získaných dvouletou praxí v oboru setříděny a vyškrtány. 

Získané kompetence byly seskupeny do 3 základních skupin, jejichž četnost po pilotáži 

a následné úpravě seznamu činila:

• 18 charakterových vlastností a schopností,

• 18 fyzických schopností a dovedností,

• 9 dalších profesních atributů.

Byl tak vytvořen předběžný seznam kompetencí, který mohl být prostřednictvím 

elektronického dotazování ohodnocen pomocí zvoleného škálování.
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4.3.1  Dotazník

K posouzení důležitosti byla zvolena dotazníková metoda.

4.3.1.1  Struktura dotazníku 

Dotazník byl pevně strukturovaný s celkovým počtem 5-ti otázek. Úvodní část 

dotazníku  byla  zaměřena  na  demografické  rozlišení  respondentů  z  hlediska  věku  a 

pohlaví. Věk byl vymezen v rozmezích 15-24, 25-34, 35-44 a 45 a více let. Tyto inter-

valy  byly  zvoleny vždy po 10 letech  pro  lepší  porovnatelnost  a  nebyla  oslovována 

mládež  pod 15 let  kvůli  etice  a  téměř  nulovému výskytu takto mladých kaskadérů. 

Horní hranice označena jako 45 a více let byla takto shrnuta především pro předpoklad 

nízkého zastoupení z hlediska použité elektronické techniky se sběrem prostřednictví 

sociálních sítí. To se později prokázalo viz výsledky.

Ostatní prostor byl věnován pro hodnocení důležitosti ve 3 oblastech:

• charakterové vlastnosti a schopnosti,

• pohybové schopnosti a dovednosti,

• další profesní atributy.

Tato  struktura  byla  převzata  a  poupravena  z  bakalářské  práce  na  téma 

kompetenční  profil  tenisového  trenéra  od  Jana  Králíka  (2016),  kde  autor  dělí  v 

dotazníkové části prvky na: 

• charakterové vlastnosti, 

• schopnosti a dovednosti, 

• další profesní atributy. 

Změny proběhly pro potřeby této bakalářské práce přerozdělením na vrozené 

znaky psychické - tedy charakterové vlastnosti a schopnosti, poté fyzické znaky - pohy-

bové schopnosti  a dovednosti a  další  profesní atributy.  Tato práce tak jasně ukazuje 

poměr a důležitost právě znaků fyzických vůči znakům psychických.

K hodnocení byla zvolena Likerova škála 4 hodnotících stupňů bez střední hod-

noty s významy 1 - nejvíce důležité až 4 - nejméně důležité.
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Po sestavení dotazníků proběhla pilotáž s 8 respondenty, která odhalila nejméně 

důležité charakteristiky, které byly následně vyškrtány. Pro ukázku například řidičský 

průkaz na nákladní vůz, riggerské schopnosti, schopnost plánovat, znalost německého 

jazyku a charakterové vlastnosti přemýšlivý a kreativní.

4.3.1.2  Výběr respondentů

Mezi  dotazované  osoby byli  zařazeni  kaskadéři  starší  patnácti  let,  kteří  mají 

přímé zkušenosti s natáčením v pozici kaskadéra. Celkem bylo osloveno 76 kaskadérů z 

nich  bylo  16  žen  a  60  mužů.  Jednalo  se  především o  členy  kaskadérské  agentury 

Filmka, dále osoby, které v minulosti pod touto agenturou pracovali a v současnosti s ní 

spolupracují, členy agentury Merlet a kaskadéry zaměřující se na kaskadérské výkony 

na koních. 

4.3.1.3  Distribuce dotazníků

Distribuce proběhla elektronicky pomocí sociálních sítích. Z celkových 76 dota-

zovaných byli pouze 2 osloveni pomocí telefonní zprávy, jeden emailem a zbylých 73 

prostřednictvím Facebooku. Díky tomu, že byl dotazník sestaven aplikací na vytváření 

průzkumu, mohly být všechny otázky zaškrtnuty jako povinné a tudíž byly všechny 

získané dotazníky celistvé bez chybějících odpovědí. 

Za povšimnutí stojí vysoká návratnost dotazníků. I přesto, že byla zvolena tech-

nika elektronického dotazování, jež obecně dosahuje menší návratnosti než například 

osobní dotazování, činila návratnost 84%. Data tedy byla získána od 64 respondentů. 

Bylo to způsobeno především přátelským vztahem mezi  respondenty a autorem této 

práce.

Poznámkou - jeden respondent oznámil, že dotazník chybně vyplnil a tak byl 

poprosen o znovu vyplnění  a  předchozí  dotazník  byl  vyřazen.  Dotyčný si  nepřečetl 

úvodní dopis a instrukce a tak chybně vyplňoval místo popisu ideálního kaskadéra své 

osobní charakteristiky.

4.4  Popis  kompetencí a tvorba kompetenčního modelu

Poslední fází je popis a sestavení kompetenčního profilu viz. kapitola 5.3.
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5  VÝSLEDKY VÝZKUMU

Následná prezentace výsledků bude doplněna o výklad s částečnou diskuzí. U 

všech následujících tabulek a grafů je zdroj vlastní.

5.1  Struktura respondentů

Jak vyplývá z grafu č. 1, respondenti byli zastoupeni ze 75 % muži a pouze 25 

% ženami. Tento poměr byl předpokládaný díky počtu oslovených žen a mužů, jenž je 

uveden v tabulce č. 1 a též k celkovému poměru žen a mužů pracujících v oboru. 

Graf č. 1: Struktura respondentů podle pohlaví

Zajímavým faktem může být návratnost dotazníků, která u žen činila 100 % a u 

mužů pouze 80 %. Celková návratnost pak činila 84 %.

Tabulka č. 1: Struktura respondentů podle pohlaví a počet oslovených respondentů

Absolutní čet-
nost

Relativní čet-
nost

Oslovení re-
spondenti

Relativní čet-
nost návrat-

nosti

Ženy 16 75 % 16 100 %

Muži 48 25 % 60 80 %

Celkem 64 100 % 76 84,21 %
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Jak nastiňuje graf č. 2, největší procento respondentů se nachází ve věku 25 - 34 

let, poté 35 - 44 let, následováno skupinou 15 - 24 let a nejméně respondentů bylo zas-

toupeno ve skupině 45 a více let. To dokazuje fyzickou náročnost povolání, kdy v oboru 

převažují  mladí  kaskadéři,  ale  zároveň  je  jistá  potřeba  zkušeností  a  dlouhodobého 

tréninku 47% zastoupením skupiny 25 - 34 let oproti pouze 28% zastoupení skupiny 15-

24 let. Druhým možným faktorem by mohla být použitá elektronická technika sběru dat 

a rozesílání pomocí sociálních sítí.  Co se týče absolutních četností,  data jsou zazna-

menána v tabulce č. 2.

Graf č. 2: Struktura respondentů podle věku - absolutní četnost

Tabulka č. 2 : Struktura respondentů podle věku- absolutní četnost 

Věkový intervat Absolutní četnost

15 - 24 9

25 - 34 30

35 - 44 18

45 a více let 7
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5.2 Hodnocení kompetencí 

Kompetence jsou rozděleny do tří základních skupin na charakterové vlastnosti 

a schopnosti, pohybové schopnosti a dovednosti a další profesní atributy. Každá skupina 

je zkoumána samostatně a dělena dle výsledného hodnocení z hlediska aritmetického 

průměru na nezbytné, průměrně důležité a nejméně důležité. Při shodě jsou k seřazení 

použita další hodnotící kritéria - rozptyl a četnost hodnocení 1.

Celkový seznam 45-ti kompetencí je hodnoceno podle škály 1 - nejvíce důležité 

až 4 - nejméně důležité. Jako nezbytné kompetence jsou označeny charakteristiky s arit-

metickým průměrem menším nebo rovno 1,66 k dosažení seznamu 20 kompetencí a ne-

jméně důležité jsou označeny kompetence s průměrem větším nebo rovno 2.

Ke každé kompetenci je doplněn stručný popis a diskuze a všechna data v tab-

ulkách a grafech jsou zaokrouhlena na dvě desetinné místa.

5.2.1  Charakterové vlastnosti a schopnosti

Konečný seznam zahrnuje 18 kompetencí, které jsou rozděleny na 13 nezbyt-

ných a  5 průměrné  důležitých.  V tabulkách  jsou kompetence  seřazeny sestupně dle 

pořadí důležitosti od nejlépe hodnocených (aritmetický průměr blížící se 1) po nejhůře 

hodnocené.
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KOMPETENCE NEZBYTNÉ

Jedná se o velmi početnou skupiny s překvapivě velmi nízkými průměry. Mezi 

první a poslední složkou je rozdíl v aritmetických průměrech méně než 0,4. Směrodatná 

odchylka, rozptyl, modus i medián dokazují shodu hodnocení respondentů, kdy větši-

nově převažuje známka 1 a 2 a nenachází se zde extrémní výkyvy. To dokazuje zásadní 

důležitost  těchto  vlastností.  Celkově  se  jedná  o  rysy  vrozené,  které  jsou  málo 

ovlivnitelné, avšak jejich rozpoznání je pro profesi kaskadéra dokazatelně zásadní. 

Tabulka č. 3: Charakterové vlastnosti a schopnosti nezbytné - hodnotící kritéria -1. část
 

Aritmetický 

průměr

Směrodatná od-

chylka
Rozptyl

Četnost hodno-

cení 1
Modus Medián

Důvěryhodný 1,22 0,37 0,33 54 1 1

Zodpovědný 1,23 0,40 0,4 54 1 1

Schopnost rychle 

reagovat
1,27 0,45 0,43 50 1 1

Schopnost práce v 

týmu, kooperace
1,30 0,47 0,46 51 1 1

Soustředěný 1,33 0,48 0,38 47 1 1

Schopnost učit se 1,38 0,54 0,48 46 1 1

Důkladný 1,44 0,55 0,4 40 1 1

Cílevědomý 1,44 0,56 0,43 41 1 1

Psychická odolnost 1,44 0,57 0,47 42 1 1

Pracovitý 1,48 0,61 0,5 40 1 1
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Tabulka č. 3: Charakterové vlastnosti a schopnosti  nezbytné - hodnotící kritéria - 2. část

Aritmetický 

průměr

Směrodatná 

odchylka
Rozptyl

Četnost hodno-

cení 1
Modus Medián

Trpělivý 1,58 0,56 0,37 31 1 2

Schopnost překoná-
vat strach

1,59 0,59 0,49 32 1 2

Schopnost komu-
nikace

1,59 0,65 0,59 35 1 1

Tím je vysvětleno i umístění vlastnosti zodpovědný na druhém místě s aritmet-

ickým průměrem 1,23 a četností známky 1 též 54 x. Nezodpovědný kaskadér se nebude 

profesionálně připravovat na svůj výkon a plnit své povinnosti a tím bude pro své okolí 

nebezpečný  a  bude  podávat  horší  výkon,  než  by  mohl  z  hlediska  jeho  potenciálu. 

Například  při  nezodpovědném nácviku  bojové  choreografie,  bude  dosaženo  horšího 

vizuálního výsledku a může dojít k zásahu nebo úderu kolegy.

Na 3. místě se umísťuje schopnost rychle reagovat s aritmetickým průměrem 

1,27. Tyto údaje ukazují blízkou důležitost prvních kompetencí. Pro příklad - kaskadér 

spolupracuje v nacvičené choreografii s hercem a ten choreografii splete a místo bloku 

hlavy ruce svěsí podél těla. Pokud v takové situaci nebude kaskadér vybaven schopností 

rychle reagovat, zasáhne herce a může dojít k poranění. Při výkonu kaskadér reaguje na 

komplex podnětů a okolností, kterým se musí přizpůsobit. 

Jako  další  kompetence  se  zařadila  schopnost  pracovat  v  týmu  a  kooperace. 

Většina práce kaskadéra zahrnuje  výkony a trénink v kolektivu.  Potřeba  kooperace, 

schopnosti pracovat s druhými, je tedy zásadní.

Z grafu  si  můžeme povšimnout  stejné  aritmetické  známky 1,44 u psychické 

odolnosti a vlastnosti být důkladný a cílevědomý. Pořadí tak bylo dáno velikostí směro-

datné odchylky, rozdíly jsou ale nepatrné. Stejná situace nastává i u schopností překoná-

vat strach a komunikace s průměrem 1,59. 
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Popis nezbytných vlastností a schopností:

1. Důvěryhodný - kaskadérovi se dá věřit.

2. Zodpovědný - člověk plnící své povinnosti, který si uvědomuje, že za své jednání 

nese plnou odpovědnost. Při chybě ji dokáže uznat, omluvit se a snažit se ji napravit.  

Uvědomuje si tedy především odpovědnost za bezpečí sebe a druhých.

3. Schopnost  rychle  reagovat  -  schopnost  reagovat  na  podněty  stálé  i  měnící  se. 

Kaskadér se nesmí vždy držet plánu. Často dochází k nečekaným situacím a právě 

schopnost rychle reagovat potažmo, rychle reagovat na změny, dělí správný průběh 

situace od té s negativním průběhem.

4. Schopnost práce v týmu, kooperace - schopnost spolupracovat s ostatními kaskadéry, 

štábem a herci.

5. Soustředěný  -  práci  kaskadéra  ovlivňuje  okolní  rušivé  podněty.  Je  třeba  plné 

soustředěnosti, aby nedošlo k chybě nebo úrazu.

6. Schopnost učit se - komplexnost a rozsah kaskadérství je enormní a obsáhnout jej je 

dlouhodobým procesem.  Schopnost  učit  se  je  primární  pro  zvládnutí  potřebných 

dovedností a plynule pokračujícího se zlepšování.

7. Důkladný - jinými slovy precisní nebo pečlivý, v přípravách i při práci.

8. Cílevědomý - kaskadér má stanovené cíle, kterých chce dosáhnout a nespokojí se se 

současnou úrovní.

9. Psychická odolnost - vysoké požadavky ze strany štábu na kvalitní výkon, vysoká 

konkurence mezi kaskadéry, možné špatné natáčecí podmínky a hrozící  nebezpečí 

přináší enormní tlak na psychiku kaskadéra.

10.  Pracovitý - kaskadér je pilný, snaživý, pomáhá, kde může. Vykonanou práci 

chce odvést dobře a pilně.

11.  Trpělivý  -  snášet  nesprávné  nebo  vyzývavé  jednání  a nevzdávat  se  přitom 

naděje, že se narušený vztah zlepší. U kaskadéra se pojí i s časovými prodlevami při 

natáčení.
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12.  Schopnost překonávat strach - kaskadér se od začátku své kariéry setkává s 

nepřeberným množstvím adrenalinových a nebezpečných aktivit,  především pak s 

výškami a živly jako voda a oheň. Pokud se u něj projeví strach, je nutno, aby ho 

dokázal  tréninkem  a  psychikou  překonat,  jinak  nebude  moci  podat  požadovaný 

výkon.

13.  Schopnost komunikace - schopnost efektivně komunikovat, naslouchat a argu-

mentovat. 

KOMPETENCE PRŮMĚRNĚ DŮLEŽITÉ

Jedná se o skupinu kompetencí, které by měl mít každý kaskadér, nejsou to ale 

ty, které jsou zásadní a nezbytné. Jak ukazuje graf č. 3, vlastnosti opatrný, pokorný, 

odvážný a všestranný byly ohodnoceny velice podobně až shodně a až další hodnotící 

prvky musely rozhodnout o pořadí. Jak ukazuje konkrétně tabulka č.3 opatrný dosáhl 

aritmetického průměru 1,70 a pokorný, odvážný a všestranný se shodně umístily s arit-

metickým  průměrem  1,72.  U  těchto  vlastností  byla  druhým  hodnotícím  kritériem 

směrodatná odchylka. Všestranný a odvážný muselo být ohodnoceno pro shodu i třetím 

hodnotícím kritériem četností známky 1.

Graf č. 3: Aritmetický průměr průměrně důležitých charakterových vlastností a schop-

ností

Hranice mezi nezbytnými a průměrně důležitými kompetencemi byla stanovena 

na 1,66 aritmetického průměru. Z grafu i tabulky je patrné, že 4 z 5 vlastností tak byly 

vzdáleny pouze o 0,06 od druhé skupiny.

Překvapující  je  umístění  vlastnosti  všestranný,  které  v  předcházejících 

rozhovorech  zaznělo  vždy jako velice  zásadní,  ale  nyní  se  umísťuje  až  ve  skupině 
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průměrně důležitých. Stále ale se zmínkou, že pouze o 0,06 od skupiny nezbytných.

Zajímavým  srovnáním  může  být  skupina  týkající  se  strachu  nebo  jeho 

překonávání. Nejlépe se umístila schopnost překonávat strach s průměrem 1,59, poté 

opatrný 1,70 a až jako poslední odvážný s průměrem 1,72. Z těchto dat lze vyčíst, že 

důležitější  je umět pracovat se strachem než být obecně odvážný. Kaskadér se musí 

dokázat pomocí vůle a tréninku strachu zbavit. Může to být dáno komplexností situací a 

různých typů strachu, se kterými se kaskadér  za svou kariéru setká.  Proto je  veliká 

pravděpodobnost, že s nějakým strachem bude mít problémy, že ho pocítí a bude sním 

muset pracovat a snažit se ho překonat.

Tabulka č. 4: Charakterové vlastnosti a schopnosti  průměrně důležité

Aritmetický 
průměr

Průměrná od-
chylka

Rozptyl
Hodnocení 
známkou 1

Modus Medián

Opatrný 1,70 0,73 0,71 33 1 1

Pokorný 1,72 0,55 0,73 31 1 2

Odvážný 1,72 0,67 0,67 30 1 2

Všestranný 1,72 0,67 0,55 28 1 2

Sebevědomý 1,95 0,63 0,67 21 2 2

Popis průměrně důležitých vlastností a schopností:

1. Opatrný  -  především si  dává  pozor  na  bezpečí  svoje  i  ostatních.  Avšak pouze  v 

přirozené, zdravé míře, která nesnižuje kvality jeho výkonu.

2. Pokorný - kaskadér respektuje ostatní lidi,  jejich postavení, osobnost i zkušenosti. 

Přes své úspěchy se nenadřazuje nad ostatní. Chová se pokorně.

3. Odvážný - má snížené hranice strachu. 

4. Všestranný - univerzální. Jedná se o všeobecné  nadání či mimořádné  schopnosti v 

mnoha oborech činnosti.

5. Sebevědomý  -  Kaskadér  musí  být  sebejistý.  Pokud  není  odráží  se  to  na  jeho 

výkonech nervozitou a chybami. 
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KOMPETENCE NEJMÉNĚ DŮLEŽITÉ

Zmiňované  kompetence  nejméně  důležité  nebyly  respondenty  označeny  jako 

rozhodující a důležité pro výkon a povolání kaskadéra, přesto je nelze opomenout a je 

vhodné se o nich dozvědět i o jejich orientačním řazení. Do této skupiny se v této kate-

gorii nezařadila žádná kompetence.

5.2.2  Pohybové schopnosti a dovednosti.

KOMPETENCE NEZBYTNÉ

Graf č. 4: Aritmetický průměr pohybových schopností a dovedností nezbytných

Kaskadér se živí především fyzickou aktivitou, pohybem. Proto byla zvlášť vy-

dělena skupina pohybových schopností a dovedností.

Jak ukazuje graf č. 4 do nejdůležitějších kompetencí se dostává 6 pohybových 

schopností  a  dovedností.  Reakce  a  načasování  mají  naprosto  nejnižší  aritmetické 

průměry ze všech hodnocených kompetencí a počet hodnocení známkou jedna u nich 

dosahuje čísla  55 viz tabulka č.  5.  Tyto schopnosti  a dovednosti  jsou přitom velice 

svázané a pro jejich analýzu je nezbytné pochopit jejich význam viz níže.
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Tabulka č. 5: Pohybové schopnosti a dovednosti nezbytné - hodnotící kritéria

Aritmetický 
průměr

Průměrná od-
chylka

Rozptyl
Hodnocení 
známkou 1

Modus Medián

Reakce 1,17 0,30 0,29 55 1 1

Načasování 1,20 0,35 0,32 55 1 1

Orientace v pros-

toru
1,28 0,44 0,33 50 1 1

Koordinace, 
obratnost

1,31 0,48 0,4 49 1 1

Schopnost 

napodobení pohybu 
1,56 0,62 0,5 35 1 1

Bojové dovednosti 1,66 0,70 0,66 34 1 1

Aby kaskadér  předvedl  kvalitní  nacvičenou  bojovou choreografii,  musí  umět 

reakce na rány a údery, správně je načasovat, orientovat se v prostoru, aby věděl odkud 

útočníci, údery a kopy přicházejí. Při nacvičování musí mít zvládnutou dobrou bojovou 

techniku a dovednosti a umět napodobit pohyb od člověka - nejčastěji od tvůrce bo-

jových  choreografií  (častěji  užíván  anglický  výraz  fight choreographer).  Základem 

zůstává vysoká úroveň koordinace a obratnosti kaskadéra.

Popis nezbytných pohybových schopností a dovedností:

Reakce -  kaskadér  při  svém výkonu  vždy  reaguje  na  nějaký  podnět.  Nejčastěji  se 

reakce pojí s postřely, reakcemi na rány, kopy, exploze atd. Kaskadér se snaží zahrát 

reálně napodobenou přesvědčivou reakci.

Načasování -  správné  načasování  je  klíčem  kvalitního  výkonu.  Natáčená  scéna  se 

skládá  z  několika  navázaných  okamžiků  a  kaskadér  dostává  vždy instrukce,  v  jaký 

okamžik  má  předvést  svou  akci.  Pokud  ji  předvede  brzy  nebo  později,  nemusí  to 

zachytit kamera, která je v ten okamžik zaměřena na něco jiného nebo může dojít k 

úrazu kolizí. Často se snižuje reálnost nacvičených bojových choreografiích, pokud je 
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kaskadér na svém místě moc brzy a je vidět,  že čeká nebo moc pozdě a dochází  k 

zbytečné prodlevě a narušení plynulosti choreografie.

Orientace  v  prostoru -  primárně  vystihuje  schopnost  ovládat  tělo  v  prostoru  při 

pádech,  skocích,  akrobacii  nebo  při  trhačkách.  Druhotně  může  souviset  i  s 

načasováním, kdy kaskadér dostává instrukci,  že má být na určitém místě  v určitou 

dobu a on musí pomocí načasování a orientace zvolit trasu a rychlost, popřípadě inter-

akci s ostatními, aby splnil zadaný úkol.

Koordinace, obratnost - zahrnuje skupinu schopností jako rovnováha, rytmická schop-

nost, schopnost sdružování (účelně organizovat pohyby těla, kombinovat je a spojovat 

do prostorově, časově a dynamicky sladěného celkového pohybu) a přestvaby (přizpů-

sobit pohybovou činnost podle měnících se podmínek). 

Schopnost napodobení pohybu - je potřebná především u doublování, kdy kaskadér 

potřebuje přizpůsobit svůj pohybový slovník, pohybu svého herce. Prospěšné je využití 

této schopnosti při nácviku choreografií, tréninků nebo snaze se naučit jakýkoli pohyb z 

videí nebo jiných referenčních materiálů.

Bojové dovednosti - se velice využívají při kaskadérských akcí, v kaskadérské práci 

převažují. Kaskadér musí umět potřebnou úderovou a kopací techniku, jež se využívá v 

bojových choreografiích.

KOMPETENCE PRŮMĚRNĚ DŮLEŽITÉ

Do skupinu průměrně důležitých pohybových schopností a dovedností se řadí 

seznam šesti kompetencí s aritmetickými průměry v rozmezí od 1,72 - 1,98 viz tabulka 

č. 6. Modus a medián naznačují převažující tendencí hodnocení známkou 2 a rozptyl se 

směrodatnou odchylkou nenaznačují extrémní vychýlení, spíše schodu respondentů při 

hodnocení.
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Tabulka č. 6: Pohybové schopnosti a dovednosti průměrně důležité - hodnotící kritéria 

Aritmetický 
průměr

Průměrná od-
chylka

Rozptyl
Hodnocení 
známkou 1

Modus Medián

Zacházení se zbraní 1,72 0,61 0,48 27 2 2

Fyzická zdatnost - 

síla, rychlost, vytr-

valost 

1,84 0,61 0,6 23 2 2

Šerm 1,86 0,60 0,51 21 2 2

Skoky a pády z 

výšek 
1,89 0,70 0,71 24 2 2

Flexibilita 1,89 0,81 0,88 29 1 2

1 výjimečná doved-

nost
1,98 0,65 0,65 20 1 2

Zacházení se zbraní je hodnoceno nejnižším aritmetickým průměrem. Do sez-

namu byl zařazen i šerm s průměrem 1,86 a střelba s průměrem 2,14, která je zahrnuta 

do skupiny nejméně důležitých kompetencí.  Z těchto dat můžeme vyčíst,  že obecná 

schopnost zacházet s jakoukoli zbraní, být schopen pohybu a boje s věcí prodlužující 

pohyb ruky je důležitější než konkrétní střelecké nebo šermířské dovednosti.

Druhého nejmenšího průměru dosahuje v této skupině fyzická zdatnost  (síla, 

rychlost a vytrvalost). Skoky a pády z výšek a flexibilita dosáhla stejného průměru 1,89 

a pořadí tak záviselo na dalším hodnotícím kritériu - průměrné odchylce, která byla u 

flexibility větší.

Poslední dovedností  v této skupině je 1 výjimečná dovednost mimo ty,  které 

byly uvedeny v dotazníku. Pro kaskadéra je výhodné se odlišit a pokud tedy ovládá na 

vyšší úrovni nějakou jinou činnost, jež může být využita při natáčení, jde o vítaný klad. 

Mezi  takovou  dovednost  můžeme  řadit  nunčaky,  tanec,  boj  s  kopím,  zacházení  s 

oštěpem atd.
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Popis průměrně důležitých pohybových schopností a dovedností:

Zacházení se zbraní - ovládání různých typů střelných a sečných zbraní a především po-

hybu a boje se zbraní.

Fyzická zdatnost - síla, rychlost, vytrvalost - základy fyzické výkonnosti.

Šerm - šermířská dovednost zacházení s mečem nebo kordem využívaná v e velké míře 

v historických záběrech.

Skoky a pády z výšek - ovládání různých typů a stylů pádů z výšek do vody nebo do 

krabic (airbagu, duchen).

Flexibilita - schopnost realizovat pohyb v náležitém rozsahu. Je potřebná především do 

vysokých kopů a akrobacie.

1 výjimečná dovednost - dovednost, jež se kaskadér odlišuje a zvyšuje svou profesní 

hodnotu.

KOMPETENCE NEJMÉNĚ DŮLEŽITÉ

V této skupině se nachází posledních 6 kompetencí s průměry od 2,11-2,56 viz 

tabulka č. 7. 

Tabulka č. 7: Pohybové schopnosti a dovednosti nejméně důležité - hodnotící kritéria

Aritmetický 
průměr

Průměrná od-
chylka

Rozptyl
Hodnocení 
známkou 1

Modus Medián

Gymnastické 

dovednosti 
2,11 0,62 0,66 15 2 2

Řidičské doved-

nosti 
2,13 0,59 0,61 13 2 2

Střelba 2,14 0,60 0,59 12 2 2

Jízda na koni 2,33 0,73 0,75 11 2 2

Plavecké doved-

nosti 
2,39 0,73 0,71 10 3 2

Lezení 2,56 0,65 0,6 4 3 3
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Jak lze rozpoznat z tabulky č. 7, do skupiny nejméně důležitých kompetencí se 

zařadili  dovednosti  z oblastí  různých sportů.  Pokud z těchto dat  sestavíme sestupně 

seřazenou důležitost  sportů pro kaskadéra, výčet bude: bojové sporty, šerm, skoky a 

pády z výšek, 1 výjimečná dovednost, gymnastika, řízení, střelba, jízda na koni, plavání 

a lezení. Ve spojení s realitou můžeme tyto data ověřit. Největší procento kaskadérů 

jsou právě bývalý bojovníci, šermíři a gymnasté.

Popis nejméně důležitých pohybových schopností a dovedností:

Gymnastické dovednosti - akrobatické dovednosti jako salta, přemety, vruty, zahrnuje i 

dovednosti  na  trampolíně.  Využívají  se  především  v  gymnastických  scénách,  při 

trhačkách a v parkouru.

Řidičské  dovednosti  -  obyčejné  řízení  dopravního  prostředku  spojené  s  dovedností 

převracení aut, smyků nebo s jízdou na přesnost či po předních a zadních kolech.

Střelba - střelnou zbraní, ovládání nabití, střelby, přebití, jištění a pohybu se zbraní.

Jízda  na  koni  -  ovládnutí  samotného koně,  jízdy na  něm,  pádů z koně,  nasedání  a 

sesedání a skoků či jiných akrobatických triků.

Plavecké  dovednosti  -  ovládnutí  základních  plaveckých  technik  a  stylů.  V krizové 

situaci je využitelná především schopnost zadržení dechu.

Lezení - překonávání překážet, dovednost jištění a lezení na přírodní i umělé překážky.

5.2.3  Další profesní atributy

Mezi další profesní atributy bylo zařazeno 9 kompetencí, které nemohly být za-

řazeny z určitého důvodu ani do jedné skupiny předchozí. Tato skupina obsahuje přede-

vším různé licence a oprávnění.

KOMPETENCE NEZBYTNÉ

Do této skupiny byly zařazeny pouze znalosti z oboru s výsledným aritmetickým 

průměrem 1,66 na hranici mezi nezbytnými a průměrně důležitými kompetencemi.

53



Graf č. 5: Aritmetický průměr dalších profesních atributů nezbytných

Tabulka č. 8: Další profesní atributy nezbytné - další hodnotící kritéria

Aritmetický 
průměr

Průměrná od-
chylka

Rozptyl
Hodnocení 
známkou 1

Modus Medián

Znalosti z 
oboru

1,66 0,66 0,63 32 1 2

Kaskadér  ke  svým  schopnostem  a  dovednostem  potřebuje  znát  i  odborné 

všeobecné  znalosti  o  akcích,  technikách,  postupech  a  další  znalosti  z  oboru,  které 

využívá ke své práci. Jedná se tedy o získané vědomosti, které může načíst v literatuře, 

dozvědět  se  díky  zkušenostem  nebo  shlédnutím  dokumentů  o  kaskadérech  a 

kaskadérství.  Jako příklad je výstižná znalost umístění úderu vzhledem k  postavení 

kamery  při  bojové  choreografii.  Kaskadér  musí  mít  znalosti  o  úhlech,  podhledu, 

nadhledu vůči kameře, aby ránu vedl ve správné trajektorii a úder vypadal realisticky.

KOMPETENCE PRŮMĚRNĚ DŮLEŽITÉ

Do skupiny s aritmetickým průměrem v rozmezí od 1,67-1,99 se řadí 4 kompe-

tence. Znalost anglického jazyka se jeví z této skupiny dle statistických hodnot jako ne-

jdůležitější. Herecké dovednosti a řidičský průkaz na auto musely být pro shodu hodno-

ceny druhým hodnotícím kritériem. Jak lze vyčíst z tabulky č. 9 na další straně, herecké 

dovednosti  mají  nižší  směrodatnou  odchylku,  proto  byly  zařazeny  výše.  Názory  na 

řidičský průkaz nebyly zcela jednotné. To dokazuje získání vysoké hodnoty průměrné 

odchylky zároveň při dosažení největšího počtu hodnocení známkou 1 z celé skupiny 

dalších profesních atributů průměrně důležitých.
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Tabulka č. 9: Další profesní atributy průměrně důležité- hodnotící kritéria

Aritmetický 
průměr

Průměrná od-
chylka

Rozptyl
Hodnocení 
známkou 1

Modus Medián

Znalost anglického 
jazyka

1,81 0,69 0,75 27 1 2

Herecké dovednosti 1,91 0,57 0,62 20 2 2

Řidičský průkaz na 
auto

1,91 0,85 1 30 1 2

Osobní prezentace 1,95 0,51 0,58 17 2 2

Popis průměrně důležitých dalších profesních atributů:

Znalost anglického jazyka - schopnost porozumět a domluvit se anglickým jazykem.

Herecké dovednosti - dokázat své roli propůjčit charakter a rozehrát kaskadérskou akci.

Řidičský průkaz na auto - kaskadér vlastní řidičský průkaz typu B.

Osobní prezentace - zahrnuje celkový projev kaskadéra s jeho chováním, vystupováním 

a mluvou. 

KOMPETENCE NEJMÉNĚ DŮLEŽITÉ

Tabulka č. 10: Další profesní atributy nejméně důležité- hodnotící kritéria

Aritmetický 
průměr

Průměrná od-
chylka

Rozptyl
Hodnocení 
známkou 1

Modus Medián

Vzhled 2,34 0,66 0,63 7 2 2

Řidičský průkaz na 
motorku

2,58 0,85 0,96 11 3 3

Potápěčská licence 2,98 0,74 0,92 6 4 3

Parašutistická 
licence

3,09 0,71 0,8 4 4 3

55



Mezi  nejméně  důležité  profesní  atributy  se  řadí  vzhled  kaskadéra,  řidičský 

průkaz na motorku, potápěčská a parašutistická licence. Tyto atributy mají naprosto nej-

menší  aritmetické  průměry na kterých se podle nízkého rozptylu  dotazovaní  shodli. 

Modus i medián se blíží hodnotám 3 a hodnocení známkou jedna je nepatrné. Z celého 

seznamu  kompetencí  je  nejhůře  hodnocená  parašutistická  licence,  která  jako  jediná 

získala aritmetickou známku vyšší než 3,00 a to konkrétně 3,09.

V realitě kaskadér využívá při své práci řidičský průkaz na motorku a parašuti-

stickou a potápečskou licenci velmi zřídka a ve specifických situácích a akcích, proto 

není hodnocení překvapující.

Popis průměrně důležitých dalších profesních atributů:

Vzhled - tvar obličeje a postavy, výška, váha a rysy obličeje. Hraje roli především ve 

výběru doubla nebo do herecké či kaskadérské role.

Řidičský průkaz na motorku - kaskadér vlastní řidičský průkaz typu A.

Potápečská licence - možnost potápět se sám bez instruktora. Kaskadér umí zacházet s 

dýchacími  přístroji  a  je  schopen  uskutečnit  ponor  bezpečně.  Dýchací  přístroje  se 

převážně  používají  při  záběrech  pod  vodou  nebo  ve  vodě  a  pro  práci  v  rámci 

bezpečnosti.

Parašutistická licence - kaskadér umí dokonale ovládat padák, bezpečně přistávat do 

určeného prostoru, má osvojené základy balení používaného padáku.
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5.3  Sestavený kompetenční profil

Na základě předchozí analýzy je v tabulce č. 11 uveden vytvořený kompetenční 

profil zahrnující 20 nejlépe hodnocených kompetencí. Kompetence byly jednotlivě pop-

sány již  v  předešlé  části.  Profil  zahrnuje  13  vlastností  a  schopností,  6  pohybových 

schopností a dovedností a 1 další profesní atribut.

Tabulka č. 11: Sestavený kompetenční profil

Charakterové vlastnosti a doved-

nosti

 Pohybové schopnosti a doved-

nosti.
 Další profesní atributy

Důvěryhodný Reakce Znalosti z oboru

Zodpovědný Načasování

Schopnost rychle reagovat Orientace v prostoru

Schopnost práce v týmu, kooper-

ace
Koordinace, obratnost

Soustředěný Schopnost napodobení pohybu

Schopnost učit se Bojové dovednosti

Důkladný

Cílevědomý

Psychická odolnost

Pracovitý

Trpělivý

Schopnost překonávat strach

Schopnost komunikace

V následující tabulce č. 12 jsou seřazeny výsledné kompetence z kompetenčního 

profilu vzestupně dle aritmetického průměru od nejnižšího po nejvyšší. Dále jsou zde 

uvedeny aritmetické průměry kompetencí ohodnocených zvlášť respondenty ženského a 

mužského pohlaví. Hodnocením mužů by se do profilu s hranicí aritmetického průměru 
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1,66  nezařadily  znalosti  z  oboru  a  bojové  dovednosti  a  pouze  hodnocením žen  by 

naopak přibily vlastnosti odvážný, všestranný, pokorný, opatrný, herecké dovednosti a 

osobní prezentace.

Tabulka  č.  12:  Porovnání  zařazených  kompetencí  dle  aritmetického  průměru  z 

hlediska žen i mužů a celkově

Kompetenční profil
Aritmetický 

průměr
Muži Ženy

1 Reakce 1,17 1,18 1,13

2 Načasování 1,20 1,22 1,13

3 Důvěryhodný 1,22 1,22 1,19

4 Zodpovědný 1,23 1,29 1,06

5 Schopnost rychle reagovat 1,27 1,35 1,00

6 Orientace v prostoru 1,28 1,31 1,19

7 Práce v týmu, kooperace 1,30 1,37 1,06

8 Koordinace, obratnost 1,31 1,35 1,19

9 Soustředěný 1,33 1,39 1,19

10 Schopnost učit se 1,38 1,43 1,25

11 Důkladný 1,44 1,47 1,38

12 Cílevědomý 1,44 1,45 1,38

13 Psychická odolnost 1,44 1,51 1,25

14 Pracovitý 1,48 1,47 1,56

15 Schopnost napodobení pohybu 1,56 1,57 1,50

16 Trpělivý 1,58 1,65 1,38

17 Schopnost překonávat strach 1,59 1,65 1,44

18 Schopnost komunikace 1,59 1,59 1,56

19 Znalosti z oboru 1,66 x (1,71) 1,50

20 Bojové dovednosti 1,66 x (1,69) 1,63

odvážný                   1,44
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Kompetenční profil
Aritmetický 

průměr
Muži Ženy

všestranný                1,44

pokorný                   1,44

NAVÍC ZA-

ŘAZENÉ:
opatrný                     1,56

herecké dovednosti  1,56

osobní prezentace    1,63
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6  DISKUZE

Před samotným počátkem výzkumu probíhala rozsáhlá studie literatury. Zde se 

vyskytl první problém. Písemných zdrojů s tématikou kaskadérství bylo dohledatelných 

pouze několik a vždy se jednalo především o biografii než odbornou literaturu z oblasti 

kaskadérského výkonu a akce. Proto byla v práci doložena i vlastní zkušenost autora, 

jež přinesla mnohé poznatky. Správnost těchto poznatků byla prodiskutována a pod-

ložena v rozhovorech. Celkově je tato práce první v této oblasti na téma kompetenční 

profil, proto nemůže být srovnávána s jinými pracemi a spíše může sloužit jako základ 

pro budoucí porovnávání. 

V diplomových a bakalářských pracích a literatuře se rozdělení kompetencí do 

skupin různí. Existuje různorodý pohled na toto dělení. V této bakalářské práci bylo 

použito  dělení  z  bakalářské  práce  Kompetenční  profil  tenisového  trenéra od  Jana 

Králíka  a upraven pro potřeby této bakalářské práce,  aby byla samostatně  oddělena 

skupina fyzických nároků na kaskadéra, která by mohla prokázat převahu nároků na os-

obnost z jedné či druhé skupiny.

V práci byl použit expertní odhad s určením kompetencí na základě analýzy čin-

ností  a  od  nich  odvozených  nároků.  Kompetence  tak  byly  diskutovány  zvlášť,  ale 

především i v souvislostmi s činnostmi a výkonem, jež je mohl s jistotou odhalit. První 

část této analýzy proběhla již v teoretické části a poté v rozhovorech viz příloha č. 2. 

Jedná se o bezpečný a kvalitní způsob zjištění kompetencí.

Dotazování proběhlo elektronicky především pomocí sociálních sítí  a respon-

denti nebyli vybrání náhodně, ale záměrně na základě známosti. To by mohlo působit 

jako zkreslující fakt v souvislosti s tendencí oslovovat mladší lidi ve stejném věku jako 

je sám autor práce. Analýza dat však tuto tendenci nepotvrdila. Největší zastoupení 30 

respondentů z celkových 64 bylo právě ze skupiny 25-34. Nicméně slabinou by mohlo 

být malé zastoupení skupiny 45 a více let se 7 respondenty. Tato skupina tvoří právě ne-

jvíce zkušené kaskadéry z oboru, kteří by mohli přinést kvalitní, rozsáhlé znalosti a ná-

zory na potřebné nároky kaskadéra. Toto malé zastoupení bylo předvídatelné z hlediska 

použitého elektronického dotazování přes sociální sítě a málo aktivních kaskadérů v 
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tomto  věku  v  návaznosti  na  fyzické  nároky  této  profese.  Vezmeme-li  v  potaz  ale 

poměrně velký vzorek respondentů k celkovému počtu aktivně pracujících kaskadéru v 

České republice, tento vzorek má stále vysokou vypovídací hodnotu.

Náročnější avšak pro příští výzkum přínosnější by mohlo být zvolení osobního 

dotazování s možností  popisu přesného zadání a dovysvětlení kompetencí.  Jeden re-

spondent, který dotazník chybně vyplnil se v době probíhajícího výzkumu ozval a om-

luvil, a tak mohl být chybný dotazník nahrazen novým, správně vyplněným. Dotazo-

vaný hodnotil kvalitu svým vlastností, schopností a dovedností místo důležitosti kom-

petencí ideálního kaskadéra. Nicméně se našel  po  ukončení výzkumu i druhý respon-

dent se stejně chybným vyplněním. Jeho dotazník již nebylo možno dohledat. Jedná se 

o běžnou chybu, která se může stát zbrklostí a nepozorností, kdy dotazovaný  přeskočí 

úvodní dopis s instrukcemi. Osobní dotazování by tuto chybu, která výzkum částečně 

zkresluje, zredukovalo.

Celkově byly kompetence hodnoceny překvapivě velice dobře. Škála hodnocení 

důležitosti se pohybovala od 1-4, tudíž získaný aritmetický průměr mohl být od 1,00-

4,00. Z 45 hodnocených kompetencí  získalo 34 průměr od 1,00-1,99, 10 průměr od 

2,00-2,99 a pouze jedna - parašutistická licence - hodnocení 3, 09. Zároveň se podle 

hodnot směrodatné odchylky a dalších hodnotících kritérií respondenti na svých hodno-

ceních většinově shodovali.

Vzhledem k takto blízkým výsledkům byl zvolen rozsáhlejší kompetenční profil 

zahrnující skupinu 20-ti kompetencí, a tak profil zahrnuje vždy alespoň jednu kompe-

tenci ze všech hodnocených skupin. V zastoupení 13 vlastností a schopností, 6 pohy-

bových  schopností  a  dovedností  a  jedním  dalším  profesním  atributem  konkrétně 

znalostmi z oboru, je možno vydedukovat většinovou převahu právě vrozených poža-

davků  na  člověka.  To  je  jistě  zajímavým  faktem  vycházejícím  z  komplexnosti 

kaskadérství. V tak rozsáhlém oboru, kde se člověk učí a zlepšuje celý život, se jeví 

důležitější jeho vrozené předpoklady, které může využít a proměnit v kvalitní doved-

nosti a znalosti. Jako nejdůležitější sportovní základ bylo označeno bojové umění všeho 

druhu, tedy pěstní i se zbraní.
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Částečná diskuze a popsání konkrétních kompetencí proběhlo již v předchozí 

kapitole, kde byl uveden nejen konkrétní popis, ale i situace, kdy a jak kaskadér zvole-

nou kompetenci využívá a v některých případech spojité vysvětlení více kompetencí na 

jednom příkladě.
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7  ZÁVĚR

Hlavním cílem bakalářské práce bylo sestavení kompetenčního profilu pro ideál-

ního kaskadéra, který bude zahrnovat nejdůležitější kompetence - vlastnosti, schopnosti, 

dovednosti a znalosti kaskadéra. Tento cíl byl splněn. Posuzovaný seznam kompetencí, 

který vznikl na základě studia literatury a rozhovoru s předními českými kaskadéry, byl 

hodnocen  na  4  stupňové  Likerově  škále  oslovenými  českými  kaskadéry.  Pomocí 

analýzy  byl  sestaven  profil  20  kompetencí  zahrnující  požadavky  s  dosaženým nej-

menším aritmetickým průměrem.

Profil tak ve výsledku zahrnuje 13 charakterových vlastností a schopností, 6 po-

hybových schopností a dovedností a jeden další profesní atribut. Níže jsou uvedeny 3 

kompetence s nejnižšími aritmetickými průměry z každé skupiny z výsledného kompe-

tenčního profilu (z dalších profesních atributů tedy pouze jedna kompetence). Z charak-

terových vlastností a schopností se řadí jako - 1. důvěryhodný (1,22), 2. zodpovědný 

(1,23)  a  3.  schopnost  rychle  reagovat  (1,27).  Ze  skupiny  pohybových  schopností  a 

dovedností  jsou  3  nejlépe  hodnocené  kompetence  -  1.  reakce  (1,17),  2.  načasování 

(1,20) a 3. orientace v prostoru (1,27). Z dalších profesních atributů se zařadily pouze 

všeobecné znalosti z oboru s výsledným aritmetickým průměrem 1,66. Celkově v kom-

petenčním  profilu  kvantitativně  převažují  vrozené  vlastnosti  a  schopnosti  před 

získanými  atributy,  avšak  nejlépe  hodnocené  kompetence  byly  právě  reakce  a 

načasování ze skupiny pohybových schopností a dovedností.

V práci je každá kategorie kompetencí rozdělena do 3 skupin kompetencí - na 

kompetence  nezbytné,  průměrně  důležité  a  nejméně  důležité  a  všechny  jsou  pak 

konkrétně popsány, prodiskutovány a seřazeny dle uvedených statistických hodnot.

V  současnosti,  kdy  převládá  tendence  točit  čím  dál  větší  podíl  akčních  a 

komiksových filmů, je potřeba vysoce kvalitních kaskadérů i jejich větší počet. Právě 

nově sestavený kompetenční profil může napomoci výběru potenciálních kaskadérů a 

ke zkvalitnění a lepšímu zaměření tréninku kaskadérů dosavadních. V budoucnosti je 

potřeba se tímto tématem více zabývat a rozšířit již vzniklé publikace o publikace nové. 

Jako rozšíření této práce se jeví sestavení kompetenčního profilu koordinátora a 
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riggera a následné porovnání s profilem kaskadéra. V České republice tyto profese či 

role často splývají a tak se setkáme s kaskadérem, který je i rigger i koordinátor. Oproti 

tomu v zahraničí se můžeme setkat i s riggerem, který nemusí a v minulosti ani nemusel 

být kaskadér. Každá profese s sebou nese jinou náplň a tedy nejspíše i jiné kompetence. 

Srovnání těchto profesí by tedy mohl být další možný směr rozšíření této práce.

S odlišnostmi práce a pracovních podmínek v zahraničí, kdy v České republice 

oslovují produkce agenturu, která dodá koordinátora a kaskadéry a v zahraničí produkce 

osloví přímo koordinátora, který dále oslovuje kaskadéry, by druhým možným směrem 

bylo sestavení kompetenčního profilu kaskadéra v jiné zemi například v Anglii a  real-

izace mezinárodního srovnání těchto profilů.

Při zpětném pohledu na dosažené výsledky průzkumu, lze říci, že stanovené cíle 

a dílčí úkoly této bakalářské práce byly splněny. 
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Příloha č.1: Dotazník

DOTAZNÍK: KOMPETENČNÍ PROFIL KASKADÉRA

 Dobrý den, 
 
jmenuji se Magdalena Šittová a jsem studentka FTVS na Karlově univerzitě. Vyplněním 
níže  uvedeného dotazníku  se  stanete  anonymně  součástí  mého výzkumu bakalářské 
práce na téma kompetenční profil kaskadéra. Prosím Vás o vyplnění celého dotazníku 
a slibuji,  že to nezabere déle než 5 minut.  Představte  si,  jak by měl  vypadat ideální 
profesionální kaskadér a ohodnoťte vlastnosti, dovednosti a schopnosti, které by podle 
Vás měl mít podle škály:
 
1- nejdůležitější až 4 - nejméně důležité.
 
Děkuji za vaši ochotu.

1. Jsem :   a) žena b) muž

2. Jsem ve věku:  a) 15-24  b) 25-34  c) 35-44   d) 45 a více let

             1- nejdůležitější          4- nejméně důležité

Charakterové vlastnosti:

Cílevědomý 1 2 3 4

Důvěryhodný 1 2 3 4

Soustředěný 1 2 3 4

Trpělivý 1 2 3 4

Opatrný 1 2 3 4

Odvážný 1 2 3 4

Pracovitý 1 2 3 4

Sebevědomý 1 2 3 4

Všestranný 1 2 3 4

Zodpovědný 1 2 3 4

Pokorný 1 2 3 4

Důkladný 1 2 3 4



Schopnost komunikace 1 2 3 4

Psychická odolnost 1 2 3 4

Schopnost překonávat strach 1 2 3 4

Práce v týmu, kooperace 1 2 3 4

Schopnost učit se 1 2 3 4

Schopnost rychle reagovat 1 2 3 4

Pohybové schopnosti a dovednosti:

Koordinace, obratnost 1 2 3 4

Fyzická zdatnost - síla, rychlost, vytrvalost 1 2 3 4

Orientace v prostoru 1 2 3 4

Načasování 1 2 3 4

Reakce 1 2 3 4

Flexibilita 1 2 3 4

Schopnost napodobení pohybu 1 2 3 4

Zacházení se zbraní 1 2 3 4

Řidičské dovednosti 1 2 3 4

Plavecké dovednosti 1 2 3 4

Bojové dovednosti 1 2 3 4

Gymnastické dovednosti 1 2 3 4

Jízda na koni 1 2 3 4

Lezení 1 2 3 4

Šerm 1 2 3 4

Střelba 1 2 3 4

Skoky a pády z výšek 1 2 3 4

1 výjimečná dovednost mimo výše uvedené 1 2 3 4

Další profesní atributy: 

Znalost anglického jazyka 1 2 3 4

Osobní prezentace 1 2 3 4

Vzhled 1 2 3 4



Znalosti z oboru 1 2 3 4

Herecké dovednosti 1 2 3 4

Potápěčská licence 1 2 3 4

Řidičský průkaz na motorku 1 2 3 4

Řidičský průkaz na auto 1 2 3 4

Parašutistická licence 1 2 3 4



Příloha č. 2: Ukázka rozhovoru s českým kaskadérem

Mohl bys mi popsat jednu z nejnebezpečnějších nebo nejsložitějších akcí či výkonů, na  

které jsi se ve své kariéře podílel?

Je jich určitě více. Je těžké určit jednu nejnebezpečnější, takže je to spíše jedna z, pro-

tože  jich  je  milion  a  na každé  nebezpečné  je  něco jiného,  to  znamená je  tam více 

proměnných. Asi bych vybral skok do vlaku, který jsme dělali s kolegou. Jednalo se o 

reklamu o skok z mostu do jedoucího vlaku a byla to zhruba výška ze 4-5 metrů. Co 

vlastně byly ty rizikové faktory. Vlak byl jedoucí a bylo to do neměkčené plochy. Nor-

málně by se používal airback nebo krabice, které by byly jednoduché a dalo by se do 

nich přistát jakkoli. Oni ale chtěli vidět kamerou dovnitř do vlaku a pokračovat v záběru 

a vidět nás, jak vylézáme dále a pokračujeme. Takže se umístily pouze žíněnky pod 

písek. Nikdo netušil a poté se zjistilo, že žíněnky neměli žádný význam, protože váha 

písku byla moc veliká a jen se to kompresi-lo a funkce žíněnek tak byla nulová. Takže 

se jednalo o dopad na tvrdou plochu. Chtěli, aby vlak jel normální jen mírně zbrzděnou 

rychlostí, aby záběr vypadal reálně. Vlak tudíž jel 30 km rychlostí, což už je celkem 

rychle na takovou akci. A s dopadem na nohy ze 4,5 metrů to už z toho dělá opravdu 

těžkou akci a navíc jsme skákali ve dvou vedle sebe najednou, takže místa se kterým 

člověk mohl pracovat, bylo daleko méně. A to byla jedna z nejnepříjemnějších věcí, 

protože pak ty rizika, že se člověk netrefí, že rychlost vlaku bude jiná, že je to dopad z 

výšky na tvrdou plochu, která je i na nejedoucí vlak dost veliká, z toho dělají jednu z 

nejnebezpečnějších akcí.

Co si myslíš, že zapříčinilo, že jsi práce odvedl kvalitně, že jsi se nezranil? Jaké vlast-

nosti, schopnosti nebo jiný atributy si myslíš, že máš navíc, které ti pomohli?

Dobře odvedená práce je vždycky určitě o dobře provedené přípravě a o dobrém týmu, 

který v ní pomáhá. Čím složitější práce, tím potřebuješ kvalitnější tým, což tady byl. 

Přípravy proběhly. Tam se staly ale první zranění, kdy právě kaskadér, který byl na tuto 



akci vybrán byl určitě fyzicky zdatný a schopný, ale neměl komplex těch vlastností a 

dovedností, které by k tomu nejspíše byly potřeba. V jeho případě to byly nejspíše opti-

mální  tělesné  míry.  Ten kaskadér  má dobrý timing,  orientaci  v  prostoru,  které  byly 

potřeba, ale byl na tuto akci těžký. Je to 180 cm muž, který váží kolem 110 kg. Protože 

to byl extrémní kaskadérský prvek na hranici proveditelnosti, tak si myslím, že absence 

jen jednoho atributu zapříčinila,  že si zranil kotník, vymkl si ho. Proto také zavolali 

mně. Na natáčení jako takovém se zranil další kaskadér- doubler herce. Byl to bývalý 

gymnasta a parkourista, takže měl skvělou orientaci ve vzduchu a měl dobře připravené 

tělo. Možná právě souhra toho, že zrovna nebyl v aktivním vrcholovém tréninku a tak 

často trénující, tak tělo nedostávalo tak časté podněty kdy muselo řešit načasování, úhly 

atd. Jednalo se samozřejmě o speciální výkon, kde je právě hrozně potřebná ta univerza-

lita, neboť se jednalo o výkon, který si předem tolik člověk nemůže natrénovat. Takže 

čím větší všestrannost tím lépe, protože tělo se pak lépe adaptuje a zvládá zvláštní pod-

mínky. 

A k té akci. On právě zkazil úhel těla odrazil se moc dolů, jenže v součtu vlaku 

jedoucího 30 km/ hod a jeho náklonu těla, který nebyl dostatečně dopředu, mu to se-

bralo nohy a těsně před tím, než se dostal do dopadové pozice, mu to nohy dostalo pod 

něj a on se složil do vlastních nohou, tudíž se knockoutoval bradou o vlastní koleno. 

Takže to bylo další zranění. My jsme byli po něm s dalším kaskadérem. Na základě 

toho všeho se udělala dokonalá postupná příprava. Skákalo se do nejedoucího vlaku, do 

poloviční rychlosti, nechával se vlak projíždět a nechávali jsme házet dvě stejně těžké 

věci, aby jsme našli dobré odrážecí místo a čas, abychom dopadali doprostřed vlaku a 

byly daleko od okrajových ploch. Celá ta příprava byla tedy opravdu složitá. Příprava 

hlídání  kamer,  vlaku, spojení  lidí,  aby tam byl co nejrychleji  medic,  kdyby se něco 

znovu stalo atd. Vše se projednávalo a snažilo se vylepšit, jak se mohlo.

Jaké si myslíš, že máš tedy schopnosti a vlastnosti na rozdíl od jiného kaskadéra, který  

by nemohl být schopen podat tak dobrý výkon bez zranění?



Něco už bylo řečeno. Možná lepší tělesné rozměry a lepší, aktivnější vrcholová příprava 

mého  těla.  Dále  byla  určitě  potřeba  orientace  v  prostoru,  fyzická  zdatnost,  timing- 

načasování kvůli tomu vlaku. Důslednost a schopnost umět se rozhodnout a reagovat. 

Bylo tam totiž několik prvků, které jsme si museli kontrolovat, kdyby nefungovali - 

jízdu vlaku, lidi, kteří nám dávali znamení, pokud by ten vlak nejel správnou rychlostí 

atd. To znamená mít tu rozhodnost v tom, kdy člověk musí provést scénu, aby zahrál 

vše jak má, ale zároveň si všímat těch věcí, které mu říkají, ano teď je to správně, teď 

do toho jdi nebo ne teď ne, teď neskákej. Samozřejmě v jedoucím vlaku, který dělá ně-

jaký zvuk, je plno těch prvků těžké dohledat,  dosledovat.  Takže určitě ta všímavost, 

komplexní příprava a všestrannost.

Tato celá akce musela být určitě i obrovský tlak na psychiku, ne?

Ano,  psychická  odolnost.  Mentální  klid  a  odolnost  vůči  těmto  komplikacím,  zvlášť 

když se chvíli předtím zraní ostatní a nastane problém, je hrozně potřeba. Problémy se 

musí řešit a my zůstat v klidu.
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