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Abstrakt 

Práce pojednává o kompetencích nezbytných pro výkon povolání divadelní herec/herečka 

a požadavcích a nárocích na pracovníky v tomto oboru. Cílem práce je vytvoření generického 

kompetenčního modelu divadelní herecké profese, vhodného pro využívání divadelními 

organizacemi činoherního zaměření v České republice. Práce přibližuje téma kompetencí 

a kompetenčního přístupu v personální praxi a věnuje se vybraným teoriím herectví. Na 

těchto teoretických základech jsou prostřednictvím metody panelu expertů identifikovány 

kompetence a sestaven generický kompetenční model herecké profese. 

 

Klíčová slova: kompetence, kompetenční model, řízení podle kompetencí, herec, herectví, 

herecká profese, panel expertů, K. S. Stanislavskij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

My thesis discusses competencies necessary for the profession of a stage actor and 

requirements and demands on such professionals. The aim of my thesis is creation of generic 

competency model of the profession of a stage actor, which could be useful to drama 

oriented theatre organizations in the Czech Republic. The thesis approaches the topic of 

competencies and competency approach in human resources and focuses on selected acting 

theories. On such theoretical foundations the competencies are identified through expert 

panel method and the generic competency model of acting profession is assembled. 

 

 

Keywords: competency, competency model, competency based management, actor, acting 

profession, expert panel, K. S. Stanislavskij 
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0 ÚVOD 

Jak pravil Frank Zappa, psát o hudbě je jako tancovat o architektuře. O divadle, jakožto 

o syntetickém, multižánrovém uměleckém oboru, to platí snad ještě více. S tímto tvrzením se 

ztotožňuje většina autorů, kteří se divadlo či nějakou jeho konkrétní podoblast rozhodli blíže 

zkoumat, a svá zjištění zaznamenat písemnou formou. Především ti z nich, kteří se ve svých 

textech zabývají jednou z klíčových komponent divadla, tedy herectvím, upozorňují, že tato 

umělecká disciplína je svou podstatou a kořeny téměř mytická a tím velice obtížně 

uchopitelná. Od počátků rituálního náboženského herectví a jeho pozdějšího rozvoje 

v antickém Řecku však uplynula již velmi dlouhá doba, během níž bylo stále jasnější, že 

pokud se má herectví nadále dynamicky rozvíjet, není možné se vyhnout jeho 

systematickému zkoumání. 

 

V současné době již není možné herectví vnímat pouze jako expresivní uměleckou oblast či 

styl života, jímž žijí pouze „vyvolení“ jedinci s otiskem múzických rtů na svých čelech. Naopak  

je dnes potřeba hledět na herectví také jako na profesi. Divadla již nejsou (většinou) 

kočovnými spolky, ale rozvinutými organizacemi se svou vlastní organizační strukturou, 

strategií, cíli a managementem, jejichž pracovníky je nutné nějakým způsobem efektivně 

řídit. 

 

Jako téma své bakalářské práce jsem zvolil herecké kompetence. Této problematice se 

odborná literatura zatím příliš nevěnovala. Nároky na pracovníka v této profesi jsou 

extrémní, herci jsou školeni v náročných studijních programech uměleckých akademií a jsou 

nuceni zdokonalovat své dovednosti v průběhu celé kariéry. Divadelní oblast se v současnosti 

vyznačuje vysoce konkurenčním prostředím, každý rok herecké školy produkují mnohem více 

absolventů, než kolik jich je trh schopen absorbovat, je tedy žádoucí, aby herci zvyšovali svou 

konkurenceschopnost usilovným rozvojem svých schopností. Zaměstnavatelé v divadelní 

oblasti pak stojí před nelehkými úkoly v rámci personálních činností, ať už jde o získávání 

a především výběr nových pracovníků, jejich hodnocení, vzdělávání či řízení pracovního 

výkonu a rozvoje. 

 

Smyslem této práce je poskytnout pro výše zmíněné personální činnosti vhodný metodický 

nástroj, jehož využití by mohlo tyto úlohy facilitovat. Cílem mé bakalářské práce je tedy 
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vytvořit generický kompetenční model pro divadelní hereckou profesi, využitelný pro 

personální činnosti v divadelních organizacích v prostředí České republiky. Protože je 

herectví profesí s velmi rozmanitou pracovní náplní a širokým záběrem požadovaných 

schopností, dovedností a znalostí, jeví se mi kompetenční přístup a s ním spojená 

identifikace právě těch charakterisitik, které pracovní výkon na dané pozici ovlivňují 

nejcitelněji, jako vhodný a potenciálně užitečný pro personální řízení v organizacích, které 

herce zaměstnávají. 

 

Ve své práci vycházím z primárních i sekundárních zdrojů. Sekundárními zdroji byla 

především odborná literatura, zabývající se jednak tématem kompetencí a jednak herectvím.  

V oblasti kompetencí a kompetenčních přístupů je výběr literatury poměrně bohatý; za 

všechny lze jmenovat práce Spencera a Spencera, Sanghiho, Belze a Siegrista, McClellanda, 

Plamínka a Fišera nebo Kubeše, Spillerové a Kurnického. Neocenitelným zdrojem informací 

k tématu herectví byly především texty K. S. Stanislavského, který v metodickém zkoumání 

herectví došel pravděpodobně nejdále; jeho práce je živá i po sto letech od svého vzniku 

a poskytuje snad nejkomplexnější pohled na vnitřní i vnější techniku herectví. Jako primární 

metodu identifikace kompetencí jsem zvolil panel expertů, realizovaný ve dvou sezeních se 

zkušenými pracovníky z oblasti divadelních organizací. V rámci panelů probíhaly mnou 

moderované skupinové diskuze, jejichž cílem bylo nejprve dosáhnout konsensu účastníků  

panelu v pracovních činnostech a úkolech herecké profese. Poté byl určen stoprocentní, 

ideální výkon v každé z nalezených činností a projevy chování vedoucí k takovému výkonu. 

Posledním krokem byla identifikace charakteristik (schopností, dovedností, znalostí, rysů 

apod.), které jsou nezbytné pro stanovené projevy chování. Průběh panelů byl fixován 

pomocí audiozáznamu, který byl využit pro následnou analýzu a přepis dat. Z těchto 

informací jsem při tvorbě kompetenčního modelu čerpal nejvíce. V neposlední řadě jsem 

využíval i svých osobních zkušeností s herectvím, které jsem studoval na pražské Akademii 

múzických umění.  

 

Text je členěn do tří základních kapitol. První kapitola je věnována obecně tématu 

kompetencí a kompetenčních modelů, objasněna je funkce a struktura kompetencí a prostor 

je věnován i pohledu do jejich historie. Dále nastiňuji možnosti využití kompetenčního 

přístupu v personální praxi, zvýšená pozornost patří personálním činnostem, se kterými se 
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v organizacích orientovaných na kulturu (tedy i v divadlech) můžeme nejčastěji setkat; jedná 

se o výběr, vzdělávání a rozvoj a hodnocení pracovníků. Ve druhé kapitole přibližuji 

problematiku zkoumání herecké profese a její specifika. Dále jsou nastíněny základy několika 

významných teorií herectví, včetně známé metody K. S. Stanislavského. Tyto teoretické 

přístupy v sobě implicitně zahrnují i požadavky a nároky na pracovníky v herecké profesi. 

Tato kapitola, společně s kapitolou předchozí, poskytuje teoretická východiska pro 

identifikaci hereckých kompetencí a tvorbu kompetenčního modelu. Poslední kapitola 

obsahuje samotnou tvorbu kompetenčního modelu. Nejprve popisuji proces identifikace 

kompetencí, poté použité metody a jejich aplikaci. Realizace panelu expertů je podrobně 

přiblížena po jednotlivých fázích, každé je věnována samostatná podkapitola. Shromážděná 

data jsou v této kapitole analyzována a celou práci zakončuje mnou vytvořený kompetenční 

model divadelní herecké profese. 
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1 KOMPETENCE 

1.1 Pojem kompetence 

Termín kompetence v běžném významu vyjadřuje oprávnění, které je možné získat, 

odejmout či přesunout, pravomoc, udělenou nějakou právní normou; v personální rovině 

vyjadřuje taktéž pole působnosti, povolanost k řešení určitého problému apod. Druhý 

význam tohoto termínu představuje kompetence jako kvalifikovanost k nějakým úkonům, 

schopnost vykonávat nějakou činnost v odpovídající kvalitě. V tomto smyslu tedy 

kompetence představují komplexní soubor schopností, dovedností, znalostí, vědomostí, 

motivů, hodnot či rysů vedoucích k chování, umožňující podávat optimální výkon v rámci 

dané role či pozice (Kubeš, Spillerová, Kurnický 2004, s. 14). 

 

Tato interpretace má své kořeny v anglosaském prostředí, kde ovšem v oblasti kompetencí 

nepanuje terminologická shoda. Užívané jsou tvary „competence“ či „competency“, oba 

vyjadřují shodně s významem v českém jazyce pravomoc, oprávnění a přeneseně schopnost, 

způsobilost, kvalifikaci. Tento výklad vznikl již ve středověku, neboť pro výkon povolání 

(nejčastěji řemesel) bylo potřeba speciální oprávnění, udělované například příslušným 

cechem (Armstrong, 2007, s. 151). 

 

Armstrong nabízí nejčastější rozlišení těchto tvarů: 

 Competence, někdy uváděno jako technical competency, vyjadřuje odbornou 

způsobilost, tzv. tvrdé kompetence, znalosti, technické dovednosti. 

 Competency ve smyslu schopností, tento termín má vazby na chování a jeho projevy, 

zahrnuje především tzv. měkké kompetence (Armstrong, 2007, s. 152). 

Přes toto rozlišení však není výjimkou používání rozdílné terminologie, či užití těchto výrazů 

ve zcela opačném smyslu, což značně ztěžuje překlad do jiných jazyků. Například Josef 

Koubek v překladu Armstrongova Řízení lidských zdrojů zvolil svou vlastní cestu a měkké 

kompetence uvádí pod pojmem „schopnosti chování“ a tvrdé jako „odborné schopnosti“, 

případně při nejasné původní terminologii zkrátka jen jako schopnosti. 
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Konkrétních definic pojmu kompetence je k dispozici nemalé množství. Například Spencer 

a Spencer vnímají kompetence jako základní charakteristiky jedince, které mají příčinnou 

souvislost s nadprůměrnými výkony na dané pracovní pozici (Spencer a Spencer, 1993, s. 9). 

Woodruffe považuje kompetence za „... soubor behavioráních vzorců, které pracovník musí 

používat, aby mohl kompetentně plnit úkoly dané pracovní pozice.“ (Woodruffe, 1993, 

s. 29). Mannsfield spojuje kompetence se specifickým chováním, které může být vyjádřeno 

v podobě motivací, vlastností, schopností, znalostí nebo sebevnímání. Podobně jako Spencer 

a Spencer pak kompetence definuje jako „... základní charakteristiky pracovníka, které vedou 

k efektivním nebo nadprůměrným výkonům.“ (Mannsfield, 2004, s. 296–309). 

 

1.2 Historie kompetencí 

U zrodu myšlenky kompetencí stála série článků Johna C. Flanagana z roku 1954. Flanagan se 

v nich zabýval problematickou výkonností válečných pilotů armády USA během operací 

druhé světové války. Kritizoval tehdejší systém přijímání nových armádních rekrutů, který 

probíhal testovou formou; úspěšnost v testech se v žádném případě nerovnala úspěšnosti 

vojáků v reálných situacích na bojišti. Upozorňuje, že k analýze pracovních míst je třeba 

stanovit klíčové požadavky pro danou pozici a těm přizpůsobit i výběr nové pracovní síly. 

Tyto články tedy nepojmenovaly explicitně kompetenční přístup, ale rozhodně se vyjadřovaly 

v jeho duchu a položily tak základ dalšímu bádání v této oblasti (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 

2004, s. 19). 

 

Další průlom přinesl McClellandův článek „Testing for competence rather than for 

‚intelligence‘“ z r. 1973. Ten kritizoval dosavadní praxi testování vrozených charakteristik, 

upozorňoval na fakt, že samotná výše inteligence neodráží budoucí úroveň pracovního 

výkonu. Testování označil jako předpojaté vůči rasovým či národním menšinám i v rámci 

genderu. McClelland tvrdil, že hodnoty inteligence nemají pozitivní korelaci s úspěchem 

v práci, tím spíše mezi nimi neexistuje kauzální vztah, tedy že by vyšší hodnota IQ byla 

příčinou lepšího výkonu. Hledal tedy nové charakteristiky, jež by bylo možno testovat a 

z nichž by bylo možné pracovní výkon odvodit lépe; navrhl analýzu kritérií, odlišujících 

úspěšné pracovní chování od méně úspěšného, to jest kompetence (Hoffmannová, 2009, 

s. 16). Touto oblastí se i nadále zabýval a ve spolupráci s McBerem vytvořil první program 
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pro hodnocení kompetencí, společně se snažili odhalovat takové kompetence, jejichž 

přítomnost či absence odlišuje úspěšné manažery od méně úspěšných. Tímto postupem 

identifikovali pět základních manažerských kompetencí: speciální vědomosti, intelektuální 

zralost, podnikatelskou zralost, mezilidskou zralost a pracovní zralost (Kubeš, Spillerová, 

Kurnický, 2004, s. 20). 

 

Richard Boyatzis je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností v oblasti zájmu 

o kompetenční přístup. Ve své práci uvádí jednu z prvních definic kompetence: „Kompetence 

je základní charakteristikou jedince, která způsobuje nebo vede k efektivnímu či vynikajícímu 

(pracovnímu) výkonu.“ (Boyatzis, 1982, s. 21). Také vytvořil první obecný kompetenční 

model. 

 

Osmdesátá a devadesátá léta dvacátého století se nesla ve znamení tvorby kompetenčních 

modelů a profilů, ať už úzce zaměřených profilů pro konkrétní pozice v konkrétních 

organizacích, či všeobecných modelů pro celé organizace či povolání. Tím poněkud vznikl 

chaos v definování jednotlivých kompetencí a značně to ztěžovalo orientaci v problematice. 

Spencer a Spencer si v návaznosti na tuto situaci vytyčili za cíl urovnat všechny dosud 

vytvořené podstatné kompetenční modely a vytvořit jednotný jazykový systém. Svou prací 

(1993), založenou na výzkumu, pracujícím s 286 různými modely, umožnili Spencer a Spencer 

alespoň částečné sjednocení používané terminologie (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, 

s. 21–22).  

 

1.3 Struktura kompetencí 

Kompetence je vždy založena na chování, tedy schopnosti chovat se určitým způsobem. 

Chování jedince je však výslednicí mnoha činitelů, které jeho podobu přímo či nepřímo 

podněcují a utvářejí. Tyto prvky a procesy, v rámci nichž působí, jsou často ne příliš patrné či 

nepozorovatelné vůbec, odvozují se od dynamiky osobnosti konkrétního jednotlivce 

a mohou nabývat různých parametrů v různých situacích. Tvoří je schopnosti, znalosti, 

dovednosti, ale i stabilnější charakteristiky, jako jsou motivy, hodnotový systém 

a v některých případech i vlastnosti nebo rysy (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, s. 26). 
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Není tedy možné pohlížet na kompetenci jako na celistvý a nedělitelný základní kámen. 

Plamínek s Fišerem zdůrazňují především dualitu kompetencí, a sice jejím dělením na lidské 

zdroje a práci. Svou koncepci řízení podle kompetencí (Management by competencies) 

založili na harmonii mezi světem lidských zdrojů a světem lidské práce, která je odvozena od 

výkonnostních požadavků organizace. V jejich pojetí je lidský potenciál neodlučitelný od 

reálného výkonu, závisejícím na požadavcích, které jsou na pracovníka kladeny, a ve 

vzájemné synergii tvoří základ kompetence podle obr. 1 (Plamínek, Fišer, 2005, s. 27). 

 

 

obr. 1 Dvě složky kompetence (Plamínek, Fišer, 2005, s. 28) 

 

I Hroník vidí kompetence jako vztah možností, potenciálu a měřitelného výkonu. Poukazuje 

tedy na to, že „... nás zajímá nejen to, co konkrétně daný člověk dosáhl, ale také, jak to 

udělal. Při výběrovém řízení nemáme k dispozici příliš faktů, tedy toho ‚CO‘, a tak 

předpokládáme vztah mezi způsobem činnosti (,JAK‘) a výsledkem.“ (Hroník, 2007, s. 273). 

Přehledně to znázorňuje obr. 2. 
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obr. 2 Vztah výsledků a kompetencí (Hroník 2007, s. 273) 

 

Podrobnější popis anatomie kompetence uvádějí Kubeš, Spillerová a Kurnický. Hierarchický 

model struktury kompetence (obr. 3) ukazuje jednotlivé prvky kompetence v pyramidovém 

uskupení. V nejvyšším patře se nachází chování jako pozorovatelná složka, patro prostřední 

náleží snadněji ovlivnitelným prvkům, jako jsou dovednosti, vědomosti a zkušenosti, 

a nejníže se nacházejí stabilnější charakteristiky typu inteligence, schopností, hodnot či 

postojů (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, s. 28). 

 

 

obr. 3 Hierarchický model struktury kompetence (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, s. 28) 

 

Stejní autoři považují kompetenci za poměrně stabilní charakteristiku osobnosti. Je tedy 

možné od znalosti úrovně rozvoje určitých kompetencí jedince účinně předvídat způsob jeho 

CO JAK a ČÍM 

Měřitelný výkon Způsob práce 

„Čísla“, výsledky Kompetence (způsobilosti), 

kterými dosahuji „čísla“ 
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chování při plnění pracovních úkolů. Složky osobnosti zasahující do kompetencí rozdělili do 

pěti kategorií, jedná se o motivy, rysy, vnímání sebe sama, vědomosti a dovednosti. Mezi 

motivy lze řadit vše, co jedince pohání k dosažení nějakého konkrétního cíle, jde o pohnutky, 

utvářející aktivitu. Motivace na vysoké úrovni vede k výběru náročných cílů, jejichž plnění 

s sebou přináší mnoho příležitostí k vlastnímu rozvoji a získávání zkušeností. Rysy jsou 

relativně stálé charakteristiky osobnosti, často vrozené a neměnné. Určují způsob 

a dynamiku interakce člověka s jeho okolím, ať už se jedná o osoby či jevy apod. Jedním 

z typických rysů je temperament, který je spojen především s emočními reakcemi. Vnímání 

sebe samotného se týká především sebedůvěry, jejíž hladina je u jedince určující pro způsob 

výběru dalších cílů podle subjektivního odhadu, zda dané úkoly zvládne či ne. Sebevnímání je 

také propojeno s postoji člověka a jeho hodnotovým systémem. Vědomosti či znalosti 

představují vše, co člověk ví a zná v kontextu vykonávané pracovní pozice. Dovednosti 

znamenají možnost či schopnost jedince vykonávat určitou činnost. Pro různé úkoly jsou 

potřeba odlišně rozvinuté dovednosti či jejich kombinace (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, 

s. 30). 

 

Tzv. „ledovcový“ model (obr. 4) nabízí podobný pohled na strukturu kompetence. Autoři 

modelu zvolili grafické znázornění právě ve formě ledovce, aby tak lépe demonstrovali výše 

zmíněnou skutečnost, že pouze některé složky kompetence jsou běžně viditelné. Na jedné 

straně tedy vidíme špičku ledovce, kterou v tomto modelu reprezentují 

schopnosti/dovednosti a znalosti, na straně druhé se pod hladinou skrývají základy 

viditelných prvků, zde sociální role, sebepojetí, rysy a motivy (Spencer, Spencer, 1993, s. 11). 
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obr. 4 Ledovcový model struktury kompetencí (HayGroup, 2003, s. 2) 

 

Ledovcový model tedy nabízí mírně odlišné složky kompetence a na rozdíl od modelu 

předchozího je člení do šesti kategorií. 

1. Schopnosti/dovednosti představují to, co člověk umí, ovládá; například 

programování. 

2. Znalosti jsou to, co člověk ví o daném tématu, například znalost různých 

programovacích jazyků. 

3. Sociální role je obraz jedince, který je jím prezentován společnosti, odráží jeho 

hodnoty a to, čím by chtěl být. 

4. Sebepojetí je pohledem jednotlivce sama na sebe. Odráží jeho identitu, například 

vnímání se jako expert. 

5. Rysy jsou stabilními, hluboce zakořeněnými charakteristikami osob. Ovlivňují vnímání 

jiných lidí a umožňují předvídatelné reakce na okolní podněty. 

6. Motivy jsou podvědomé myšlenky a pohnutky, řídící chování jednotlivců (HayGroup, 

2003, s. 2). 

1.4 Možnosti využití kompetenčního přístupu 

Kompetence a kompetenční modely nachází své využití v mnoha odvětvích řízení lidských 

zdrojů. Miller a kol. (2001) předestírají dva nejzásadnější důvody pro používání kompetencí 
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v organizacích. Prvním z nich je, že užití kompetencí v různých personálních činnostech 

a postupech, jako je například hodnocení a vzdělávání pracovníků, má pozitivní vliv na jejich 

pracovní výkon. Druhým důvodem je usnadnění formulace podnikových hodnot, které se 

právě skrze kompetence dají vhodně vyjádřit a umožňují tak jednotlivcům v organizaci tyto 

hodnoty lépe pochopit. Dalšími uváděnými výhodami kompetenčního přístupu jsou 

snadnější zvyšování úrovní dovedností a změny firemní kultury (Armstrong, 2007, s. 155). 

 

Šetření Competency and Emotional Intelligence z roku 2003 ukázalo, že mezi respondenty 

byly nejrozšířenější oblasti použití kompetenčního přístupu získávání a výběr pracovníků, 

řízení pracovního výkonu a vzdělávání a rozvoj pracovníků (Armstrong, 2007, s. 156). Tím 

však možnosti kompetenčních přístupů nekončí. Mimo tyto činnosti pro ně můžeme najít 

využití i v odměňování pracovníků, řízení kariérního postupu a dalších oblastech řízení 

lidských zdrojů (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, s. 138). Nejrelevantnějšími personálními 

činnostmi v organizacích zaměřených na kulturu jsou především výběr pracovníků, 

vzdělávání a rozvoj pracovníků a hodnocení a odměňování pracovníků (Sovová, 2014, s. 39). 

 

1.4.1 Výběr pracovníků 

Podstatou výběru pracovníků je podle Koubka „... rozpoznat, který z uchazečů o zaměstnání, 

shromážděných během procesu získávání pracovníků a prošlých předvýběrem, bude 

pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům pracovního místa, ale přispěje 

i k vytváření zdravých mezilidských vztahů v pracovní skupině (týmu) i v organizaci, je 

schopen akceptovat hodnoty příslušné pracovní skupiny (týmu), útvaru a organizace 

a přispívat k vytváření žádoucí týmové i organizační kultury a v neposlední řadě je 

dostatečně flexibilní a má rozvojový potenciál pro to, aby se přizpůsobil předpokládaným 

změnám na pracovním místě, v pracovní skupině (týmu) i v organizaci.“ (Koubek, 2004, 

s. 156). 

 

Koubek ve své definici zvýraznil zásadní výraz pravděpodobně, neboť není k dispozici žádná 

metoda výběru pracovníků, která by s naprostou jistotou byla schopna identifikovat toho 

skutečně nejlepšího uchazeče, který bude v budoucnu ideálním způsobem naplňovat 

pracovní požadavky dané pozice. Existuje tedy velké množství výběrových metod a přístupů, 

které se s větším či menším úspěchem snaží přiblížit vysněné metě stoprocentní predikce. 
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Jedním z přístupů, který vykazuje vysokou míru úspěšnosti, je výběr pracovníků podle 

kompetencí (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, s. 138). 

 

Jednou z nejdůležitějších výhod kompetenčního přístupu je jeho přímá orientace na 

budoucnost. V minulých dobách, před zaváděním kompetencí, byly metody výběru 

pracovníků zaměřené spíše na dosavadní kariérní úspěchy kandidátů, na kvalitu jejich 

pracovních výkonů v minulých zaměstnáních. Avšak pracovní pozice, které kandidáti 

v minulosti zastávali, nemusí mít a většinou také nemají stejné požadavky, jako pracovní 

pozice, o kterou se v této chvíli ucházejí. Výpovědní hodnota ve smyslu predikce míry 

úspěšnosti v nové organizaci tedy nebyla příliš vysoká. Tento přístup mimo jiné silně 

znevýhodňuje uchazeče s krátkou či žádnou pracovní minulostí (např. čerství absolventi 

škol), kteří bývají z výběru vyřazeni jako jedni z prvních. Takto přichází organizace o možné 

vhodné kandidáty s velkým potenciálem, který „předkompetenční přístupy“ nemohou 

odhalit. Odpovědí na tyto neduhy se stal právě výběr podle kompetencí, který je orientován 

na současné i budoucí požadavky dané pracovní pozice (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, 

s. 138). 

 

Spencer a Spencer doporučují sedm kroků při zavádění kompetenčního přístupu k výběru a 

rozmísťování pracovníků v organizaci. 

1. Vytvoření kompetenčních modelů pro požadované pracovní pozice. Je výhodné, aby 

se na tomto kroku podílelo co nejvíce pracovníků, kteří budou později modely 

používat v praxi. Tím se zvýší identifikace pracovníků s kompetenčním přístupem 

a pozitivním způsobem to ovlivní jejich vůli s ním pracovat. 

2. Volba či vývoj výběrových metod. Paleta metod sestává z rozhovorů, testů či 

dotazníků, assessment center, zkoumání dokumentace a dalších. Některé metody 

(např. assessment center) mohou být, výměnou za vysokou validitu, příliš nákladné 

a náročné na administrativu, jiné (dotazníky, testy) se mohou neslučovat s kulturou 

organizace nebo mohou být odmítány uchazeči. Spencer a Spencer osobně 

doporučují jako nejefektivnější metodu výběru pracovníků Behavioral Event Interview 

(BEI). Ta nabízí vysokou validitu konkurující assessment centre, přičemž výrazně šetří 

čas na realizaci a tím pádem i další zdroje, např. finanční. 
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3. Výcvik personálních pracovníků v oblasti používání vybraných metod. Pro 

smysluplnou a efektivní aplikaci výběrových metod je třeba vycvičit personální 

pracovníky v jejich používání. Dle zkušeností Spencera a Spencera je možné za dva až 

tři dny personalisty dostatečně připravit k implementování metody BEI do výběru 

pracovníků. 

4. Identifikace kompetencí kandidátů pro dané pracovní pozice. 

5. Rozhodování v rámci personálního obsazování pracovních pozic. 

6. Validizace výběrového procesu. Pro zdárné využívání kompetenčních modelů v rámci 

výběrového řízení je nezbytné sledovat pracovní výkony přijatých uchazečů a tyto 

výstupy použít k validizaci zvolených přístupů. 

7. Vytvoření kompetenčních databází pracovních pozic a pracovníků. Obzvláště ve 

větších organizací s množstvím pracovních pozic, k jejichž obsazování se využívají 

kompetenční modely, je nutností vytvořit elektronický systém pro shromažďování 

a uchovávání vzniklých dat (Spencer, Spencer, 1993, s. 241). 

 

1.4.2 Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

Vzdělávání a rozvoj pracovníků zahrnuje především aktivity jako je prohlubování pracovních 

schopností, tedy zvyšování výkonu a efektivity v činnostech, které již pracovník na nějaké 

úrovni ovládá; rozšiřování schopností pracovníků, tj. rozvoj nových znalostí a dovedností 

alespoň v základních dimenzích, a tím zvyšování pole působnosti pracovníka; rekvalifikační 

procesy, které nabývají významu ve chvíli, kdy organizace zaměstnává pracovníky 

s povoláními, která nepotřebuje (takové pracovní síly je možné přeškolit na jiná, potřebnější 

povolání); vzdělávání a rozvoj nových pracovníků, jejichž pracovní schopnosti je potřeba 

přizpůsobit požadavkům nového pracovního místa a formování osobnosti pracovníka 

(Koubek, 2004, s. 238). 

 

Armstrong upozorňuje na možné využití kompetenčního přístupu v rámci vzdělávání v oblasti 

odborných znalostí a dovedností; kompetence totiž „... mohou obsahovat i informace 

o požadovaných odborných schopnostech. Ty mohou být použity jako východisko pro 

posuzování úrovně schopností dosažené jednotlivými pracovníky a tak posloužit k identifikaci 

jejich potřeb vzdělávání a rozvoje.“ (Armstrong, 2007, s. 156). Avšak především pro poslední 
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výše zmíněnou aktivitu, tj. formování osobnosti pracovníka, je užití vzdělávání a rozvoje 

podle kompetencí zvláště výhodné. Kompetenční model představuje ideální nástroj pro 

analýzu a identifikaci úrovně osobnostních charakteristik potřebných pro dané pracovní 

pozice a tudíž vytyčení směru rozvoje pracovníka (Armstrong, 2007, s. 156). Absence 

takového nástroje může vést k příliš omezenému pohledu na rozvoj a vzdělávání pracovníků 

a přehlížení mnoha užitečných forem rozvoje, jako je sebevzdělávání, koučing, on-the-job 

trénink apod. Příkladem může být vnímání odpovědnosti za vzdělávání podřízených. Tu 

manažeři často přisuzují pracovníkům personálního oddělení a málokdy se v této oblasti 

sami angažují. Dalším pochybením je přístup k rozvoji jako k administrativnímu úkolu. Pokud 

nejsou jasně definovány rozvojové oblasti a vzdělávací cíle, stává se z manažerského 

hodnocení pouze vyplňování tabulek o splnění či nesplnění úkolů (Kubeš, Spillerová, 

Kurnický, 2004, s. 142).  

 

Kompetenční přístup naproti tomu nabízí dialog mezi pracovníkem a jeho nadřízeným. Pro 

každou pozici definuje několik zásadních kompetencí, u nichž je požadována vysoká míra 

rozvinutosti. Vzdělávací proces se pak zaměřuje na minimalizování rozdílů mezi aktuálním 

stupněm rozvoje kompetencí a požadovaným ideálním stavem. Podle Spencera a Spencera 

existuje mnoho studií a výzkumů, které potvrzují, že lze úspěšně a cíleně rozvíjet 

i kompetence z oblasti niterných motivů, jako je orientace na výkon, či z oblasti rysů, 

například sebedůvěra. Kvalitně zpracovaný kompetenční model s pečlivě popsanými projevy 

chování jednotlivých kompetencí umožňuje velmi přesně sledovat pokrok pracovníka v jeho 

osobním vzdělávacím procesu (Spencer, Spencer, 1993, s. 286). 

 

Vzdělávání a rozvoj podle kompetencí zahrnuje čtyři klíčové kroky. Prvním je identifikace 

kompetencí a především jejich behaviorálních indikátorů, souvisejících s daným pracovním 

místem. Následuje tvorba či výběr nástroje na zjišťování, v jaké míře jsou u pracovníků 

v daných pozicích tyto kompetence rozvinuty (assessment centre, třistašedesátistupňová 

zpětná vazba). Dále je potřeba vytvořit příležitosti k rozvoji kompetencí (individuální 

rozvojové plány, formální tréninkové programy, systém koučování apod.) a konečně 

rozpracovat systém procesů a postupů k aplikaci naučeného do běžné reality, 

např. hodnotící a rozvojový systém (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, s. 142). 
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1.4.3 Hodnocení a odměňování pracovníků 

Hodnocení pracovníků je personální činností, zabývající se „... zjišťováním toho, jak pracovník 

vykonává svou práci, jak plní úkoly a požadavky svého pracovního místa, jaké je jeho 

pracovní chování a jaké jsou jeho vztahy ke spolupracovníkům, zákazníkům či dalším 

osobám, s nimiž v souvislosti s prací přichází do styku; sdělováním výsledků zjišťování 

jednotlivým pracovníkům a společným projednáváním těchto výsledků s nimi a hledáním 

cest ke zlepšení pracovního výkonu a realizací opatření, která tomu mají napomoci.“ 

(Koubek, 2004, s. 194). 

 

Kromě výše uvedených bodů představuje hodnocení pracovníků výrazný motivační nástroj. 

Je nedílnou součástí řízení pracovního výkonu a má silné vazby na systém odměňování 

pracovníků (Kocianová, 2010, s. 145). Využití kompetenčního přístupu v této oblasti zmiňuje 

Hroník, když vysvětluje tři základní důvody, proč hodnocení pracovníků v organizaci 

provádět. Prvním je změna či posílení organizační kultury a komunikace strategie, neboť když 

„... vstupuje zahraniční vlastník do nějaké firmy, obvykle jedna z prvních věcí, kterou udělá, 

je zavedení kompetenčního modelu a hodnocení pracovníků. Kompetenční model 

a hodnocení pracovníků jsou totiž velmi vhodnými nástroji pro změnu firemní kultury 

a komunikaci toho, o co firmě především jde, co je její prioritou.“ (Hroník, 2006, s. 15). 

Dalším důvodem je slaďování zájmů všech zúčastněných. Funkční organizace v naprosté 

většině případů mají definovány své strategické cíle a způsoby jejich dosahování. Je však 

potřeba, aby zaměstnanci (kteří mají své zájmy) přijali tuto strategii a cíle za vlastní. 

Hodnocení pracovníků je ideálním nástrojem, kterým lze zájmy různých subjektů slaďovat. 

Třetí důvod k zavedení hodnocení pracovníků je zvýšení výkonnosti. Kromě vlivu na 

uvědomění pracovníků by hodnocení mělo být zaměřeno na zvyšování reálného výkonu, 

jinak se stává neefektivním, ne-li zbytečným (Hroník, 2006, s. 16). 

 

Právě prokazatelnost zvyšování výkonnosti je zásadním aspektem, kterého se nesnadno 

dosahuje. Jedním z nejčastějších problémů hodnocení a odměňování v organizacích je 

používání neobjektivních a složitě měřitelných kritérií (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, 

s. 143). Tyto nesnáze lze řešit zavedením vhodných kompetenčních modelů, v nichž jsou tato 

kritéria jasně definována, a tedy se v rámci hodnocení pracovníků přímo nabízí k využití. 
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Jako možná kritéria hodnocení uvádí Hroník reálný pracovní výkon, jednotlivé oblasti 

hodnocení, nebo kompetence (Hroník, 2006, s. 28). V minulosti rozšířené hodnocení 

a odměňování orientované čistě na dosažené pracovní výsledky s sebou nese mnohé 

neduhy, například pokud nereflektuje změnu okolností. Při změnách vnějších podmínek 

(např. situace na trhu) nemá pracovník reálné výsledky své práce zcela pod kontrolou a i při 

vysoké výkonnosti nemůže zabránit snížení jejich absolutních hodnot. V odpovědi na tento 

systém se v 90. letech minulého století, kdy kompetenční přístupy zažívaly všeobecný 

rozmach, objevily tendence k odměňování striktně pouze podle dosažené úrovně 

kompetencí. Tento přístup však nezískal příliš na oblíbenosti, podle elektronického šetření 

o odměňování z roku 2004 využívalo systém s čistě kompetenčním zaměřením pouze 

8% respondentů. V následujícím období však vznikla koncepce, kombinující odměňování na 

základně reálných pracovních výsledků a úrovní kompetencí. Tento přístup se již ujal 

o mnoho lépe a tatáž studie (2004) identifikovala její používání v rámci 33% dotazovaných 

organizací (Armstrong, 2007, s. 157). 

 

Výhodami kompetenčního přístupu jsou tedy objektivita a jasná definice hodnotících kritérií, 

které pozitivně ovlivňují vnímání hodnocení samotnými pracovníky. Ti tak vědí nejen od čeho 

je odvozeno jejich osobní hodnocení a případně výše odměn, ale navíc znají i konkrétní 

oblasti, jejichž zvládnutí na vyšší úrovni jim v budoucnu zajistí hodnocení pozitivnější. 

Kompetenční modely navíc umožňují porovnávat náročnost úkolů a cílů na jednotlivých 

pracovních pozicích a tím nastavit spravedlivější a objektivnější systém hodnocení (Kubeš, 

Spillerová, Kurnický, 2004, s. 145). 

 

Kroky k implementaci systému hodnocení založeného na kompetencích jsou: 

1. Identifikace kompetencí potřebných k ideálnímu výkonu na dané pracovní pozici. 

Určení očekávané míry jejich rozvoje. 

2. Vytvoření modelu a celkové koncepce, která zahrnuje způsob a pravidelnost 

hodnocení a podobu dokumentace, potřebné k fungování systému. 

3. Zaškolení manažerů a personalistů, zahrnující jednotné chápání a výklad stanovených 

kompetencí, způsob využívání hodnotících formulářů a získávání dovedností, 

potřebných k úspěšnému vedení hodnotících rozhovorů (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 

2004, s. 144). 
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2 HERECKÁ PROFESE 

Herectví je možné vnímat dvěma způsoby. První z nich je obvyklejší, a sice nahlížení na 

herectví jako na jednu z možných forem umění; druhý způsob, který volí i tato práce, 

zahrnuje profesní hledisko. Umělecká a profesní složka herectví se navzájem prolínají a není 

možné je od sebe v praxi jednoduše separovat. Tato práce je orientována především na 

profesní aspekty herectví, přesto je nutné neustále zohledňovat i jeho uměleckou tvůrčí 

dimenzi, která tvoří jádro vlastního herectví a jejíž ignorace by mohla směřovat k zavádějícím 

závěrům. 

 

2.1 Specifika herecké profese 

Herectví je komplexním oborem, který zahrnuje širokou paletu činností; může se jednat 

o herectví filmové, muzikálové či rozhlasové, práci v dabingových studiích, operní, baletní či 

taneční inscenace, reklamní herectví či modeling, improvizační happening apod. Pro účely 

této práce je pozornost věnována jen užšímu výseku, a to herectví divadelnímu. Důvodem 

k tomuto výběru je vztah divadelního herectví k ostatním hereckým oblastem, pro něž tvoří 

určitý profesní základ, z něhož se další disciplíny odvozují. 

 

V rámci divadelního herectví je v této práci předmětem zájmu herectví činoherní, není tedy 

přihlíženo k opeře, baletu či tanečním performancím; tyto obory jsou natolik specifické, že 

by jejich rozbor vyžadoval samostatnou výzkumnou činnost. V textu práce se operuje 

s pojmy „činoherní“ či „alternativní“. Dělení divadla na tyto dvě složky je častým polem 

neshod mezi teatrology, divadelními teoretiky i odbornou veřejností; jednoznačné, závazné 

dělení prakticky neexistuje. Pro účely této práce je používáno vymezení, že činoherní divadlo 

(tedy ta složka divadla, která je zkoumána) je taková divadelní umělecká forma, která jedná 

především slovem. Tedy nebude přihlíženo ke konkrétním výrazovým prostředkům, 

v činoherním divadle se kromě klasické verbální komunikace objevuje ve značné míře 

i pohyb, tanec, akrobacie, zpěv a další inscenační nástroje, avšak středobodem zůstává 

dramatický text (tedy písemná předloha vytvořená dramatikem) a základní hereckou činností 

je jeho interpretace. 
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Termín „alternativní“ je používán především ve spojitosti s alternativními divadelními 

soubory. Tato formulace se nevztahuje přímo k obsahu prováděné umělecké činnosti 

souboru, slouží pouze jako vymezení vůči druhému zkoumanému poli, a sice vůči kamenným 

divadlům. Jedná se tedy spíše o způsob fungování souboru na organizační úrovni, což 

ovlivňuje jeho dramaturgii, výběr titulů či přístup k tvorbě, není tím však míněn odlišný profil 

co do uměleckých postupů a technik.  

 

K tématu herectví bylo napsáno velké množství literatury různého zaměření. Mnoho světově 

proslulých herců i režisérů sepsalo své zkušenosti, myšlenky a teze v obsáhlých monografiích, 

které na herectví nabízejí odlišné úhly pohledu. Není již ale takové množství autorů, kteří se 

herectvím zabývají systematicky a s vědeckým zaujetím. Odborné texty zabývající se 

herectvím, divadelní praxí a uměním vůbec se často potýkají s řadou problémů. Samotné 

metody vědecké práce se při výzkumu střetávají svou analytickou povahou 

s neuchopitelností múzických oblastí. Vědecké zkoumání, analýza a případná tvorba 

metodiky s sebou nutně nese jistou dávku generalizace a umělecká oblast snáší zobecňování 

jen velice obtížně. Takové fenomény jako vcítění se do role, jednání skrze optiku postavy, 

tvůrčí propojení s hereckým partnerem či proudění energie mezi hercem a divákem se 

popisují velmi složitě. 

 

Mohlo by se tedy zdát, že jakékoli pokusy analyzovat herectví a využít získané poznatky pro 

personální řízení budou liché a minou se účinkem, obzvláště podle oblíbené proklamace, že 

co není měřitelné, to nelze řídit. F. Hroník však tomuto tvrzení oponuje a označuje ho za 

velmi zjednodušené. Upozorňuje, že v personálním řízení toho lze spolehlivě měřit velmi 

málo, málokdy je možné opírat se o nezpochybnitelná data a mnohem spíše se 

profesionálové v této oblasti orientují přisuzováním určitých hodnot a vzájemným 

poměřováním jevů. Své domněnky přibližuje s využitím tzv. Hammondovy matice (obr. 5), 

znázorňující šest způsobů, kterými lidé dosahují poznání. Ty jsou uspořádány tak, že „... vlevo 

nahoře je analytický experiment, ve kterém lze kontrolovat a ovlivňovat proměnné. Vše lze 

spočíst a opakovat: Lze snadno doložit, co je pravda, o kterou se není možné tolik hádat. 

I zde je však trochu ,šedého‘ prostoru, který vyjadřuje podíl intuitivního myšlení, které je 

nezbytné pro kladení cílů. Naproti tomu při usuzování, které je znázorněno vpravo dole, 

postupujeme na základě stereotypů nebo předpokladů, o nichž toho mnoho nevíme. 
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Nevíme, jak jsme došli ke svým závěrům, jsou však pro nás pravdou. Usuzování je zcela 

intuitivní a obsahuje v sobě největší náboj nedorozumění, kognitivního konfliktu. “ (Hroník, 

2006, s. 11). 

 

 

obr. 5 Hammondova matice způsobů dosahování poznání (Hroník, 2006, s. 11) 

 

Podle Hroníka se v rámci personálního řízení pohybujeme maximálně ve čtvrtém čtverci, 

spíše však v pátém, což jsou oblasti, ve kterých převažuje intuitivní myšlení nad analytickým. 

Dají se charakterizovat takovým poměrem intuitivní a analytické složky myšlení, která by se 

dala nejlépe vystihnout pojmem „zdravý rozum“, běžnými operacemi z oblasti statistické 

analýzy, jako je průměrování, korelace, směrodatná odchylka apod. a způsobem rozhodování 
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a usuzování, který lze najít například u praktického lékaře při stanovování diagnózy, nebo 

u meteorologů při předpovědi počasí (Hroník, 2006, s. 11). 

 

Výše uvedené znamená, že stoprocentní objektivita je ve většině případů nedosažitelná, 

v personalistice (a koneckonců ve většině humanitních věd) se jí tedy snažíme co nejvíce 

přiblížit. Jedním z nástrojů, který byl vyvinut právě k těmto účelům, jsou kompetenční 

modely. Ty by měly respektovat kvalitativní podstatu zkoumaných jevů a skutečností a na 

druhou stranu přinést dostatečnou metodickou oporu pro co nejpřesnější úsudek v těch 

personálních činnostech, kde je využití kompetencí možné (viz podkap. 1.4). 

 

Soustředěné zkoumání hereckých kompetencí k potenciálnímu využití v rámci personálních 

činností tedy není zdaleka tak nereálné, jak se mohlo zprvu zdát. Ačkoli je možné označit 

herecké povolání za obtížně popsatelné, není v této rovině o mnoho větším problémem, než 

jiné úkoly, se kterými se personální pracovník může setkat. Problémem zůstává fakt, že 

herecké schopnosti, dovednosti, postoje apod. nejsou prozatím v odborné literatuře nijak 

definovány. Je tedy potřeba při tvorbě kompetencí začít od začátku a potřebné 

charakteristiky zjistit jinak. K tomuto účelu poslouží především panel expertů, jehož realizace 

je součástí této práce. Kromě toho je však nezbytné zajistit i jiné zdroje, jako nejvhodnější se 

nabízí literatura pojednávající o teorii herectví. Následující podkapitola je tedy věnována 

vybraným teoriím herectví, které se v dané problematice jeví jako nejpodstatnější či 

nejužitečnější. 

 

2.2 Teoretické koncepty herectví 

Jak již bylo zmíněno, herectví se vzpírá racionalizaci. Přesto se v minulosti našli tací autoři, 

kteří nedbali většinových názorů a pokusili se vnést do teorie herectví jistý řád. Výsledky 

těchto pokusů oplývají různou mírou praktické využitelnosti a v současnosti jsou jejich teze 

stejnou měrou oslavovány jako odmítány. Mezi všemi však existuje několik zásadních děl, 

která měla na vývoj hereckých technik klíčový vliv. S těmi bude výhodné se seznámit 

(především Stanislavského metoda je nejen při studiu herectví využívána v upravených 

podobách dodnes), neboť kromě metodických postupů a hereckých technik se tito autoři 

nepřímo zmiňují i o požadovaných kvalitách a nárocích na adepty herecké profese. 
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2.2.1 Diderotův herecký paradox 

Denis Diderot (1713–1784) byl jednou z nejvýznamnějších osobností evropského osvícenství. 

Kromě editování známé Encyclopedie (28 svazků) se věnoval mnoha oblastem lidského 

vědění: literatuře, filozofii, matematice, fyzice, teologii a dalším, zásadně však přispěl 

i k divadelní teorii. Je autorem několika dramat (např. Nemanželský syn, Otec rodiny) 

a dialogů, zabývajících se divadelní tematikou. Pro teorii herectví je nejpodstatnější jeho 

dialog Herecký paradox, který napsal v roce 1770 a jenž se stal jedním z prvních děl na poli 

této problematiky. Jeho myšlenky ovlivnily pojetí herecké techniky takřka po celé následující 

století a konkurovat mu mohla až metoda K. S. Stanislavského, která však v mnoha ohledech 

z Diderotova pojetí vychází (Brockett, 1999, s. 179). 

 

Právě z Hereckého paradoxu pochází ona slavná věta: „Hercovy slzy kanou z jeho mozku.“ 

Tato formulace vytržená z kontextu se stala standartou Diderotových odpůrců, jejichž znalost 

Hereckého paradoxu však často dále než právě k této větě nesahá. Tím je zapříčiněn častý 

nesprávný výklad tohoto nesmírně podstatného díla, Diderotovi je vyčítána přílišná 

mechaničnost, přehnaná racionalizace, která herci neponechává byť minimální svobodu 

a činí jej pouhou loutkou v rukou dramatického autora, kdy je odsouzen k nekonečnému 

opakování stále totožného výkonu, který je pregnantním vyobrazením dramatikova záměru. 

Jeho důraz na rozumovou podstatu herecké práce je mylně považován za naprostou absenci 

jakéhokoli citu, prožívání a emocí; akcentování dokonalé preciznosti, bez níž nelze po sté 

opakovat tentýž výkon ve stále stejně vysoké umělecké kvalitě, je označováno za příliš 

svazující a celé pojetí bývá někdy hanlivě označováno jako diktát rozumu1 (Diderot, 1945, 

s. 5). Takový pohled je však vždy pouhou interpretací. Je možné připustit, že Diderotovo dílo 

již působí poněkud zastarale a myšlenky v něm obsažené byly v mnoha ohledech jinými 

autory překonány. Avšak ve své době působil Paradox skutečně převratným dojmem 

a reagoval na potřeby tehdejší doby. Přes jistou sešlost věkem mají některé teze trvalý 

charakter, například pro tuto práci stěžejní Diderotova představa o předpokladech ideálního, 

velikého herce. Vzhledem ke specifickému jazyku, který je v Paradoxu používán, jsou tyto 

předpoklady uvedeny v doslovném znění: „... krásná obrazotvornost, hodně úsudku 

                                                     
1 Zajímavostí je, že podle zkušenosti autora se vůči Hereckému paradoxu vymezují spíše samotní herci, než 
režiséři či herečtí pedagogové. Ti naopak bývají schopní docenit Diderotovy požadavky na herce. Snad právě 
proto, že tyto požadavky jsou extrémně vysoké a Diderot vidí v herci téměř nadčlověka, mají právě oni sklony 
jeho myšlenky odmítat. Druhým možným vysvětlením je, že mezi režiséry existuje pravděpodobně větší 
procento těch, kteří Paradox skutečně četli, než v hereckých řadách. 
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a bystrosti, velmi spolehlivý vkus, vytrvalá práce, studium velkých vzorů, znalost způsobů, 

znalost lidského srdce, jemný takt, zkušenost, návyk na divadlo a schopnost chladného 

a klidného pozorování.“ (Diderot, 1945, s. 6). Tyto charakteristiky, jakkoli mohou ve svých 

formulacích znít archaicky, poskytují vhodné vodítko pro identifikování hereckých 

kompetencí a pro potřeby této práce nabízejí vítanou možnost srovnání se získanými daty. 

Letmý pohled na jejich výčet však naznačuje, že herec obdařený takovými schopnostmi 

a rysy snad ani nemůže být pouhým mechanickým panákem bez špetky vlastní intence. 

Naopak, Diderotův požadavek, aby herec při studiu role vytvářel uvnitř své mysli ideální, 

veliký vzor své postavy souznící s dramatikovým záměrem, aby tento vzor promyslel 

a vykreslil do těch nejmenších detailů, které se později stanou jeho vodítky při jevištním 

předvedení, to vše ukazuje spíše na velice aktivní hercovu roli v rámci tvorby inscenace. 

Neboť je to právě on, jeho kreativita, imaginace i intelekt, který se podílí zásadní měrou na 

vytvoření funkční dramatické postavy (Diderot, 1945, s. 6). 

 

Ústředním tématem Hereckého paradoxu je však otázka hercovy citlivosti. Diderot razí 

přesvědčení, že jádro hereckého talentu není v umění skutečně prožívat daná emoční hnutí, 

která jsou herci předepsána dramatickým textem, nýbrž v jejich brilantní nápodobě. Před 

citlivostí naopak varuje, vede podle něj k jednotvárnosti projevu a ve své nejlepší podobě 

pak k průměrným výkonům. Herce, kteří vyznávají emoční herectví, pak nazývá „herci od 

přírody“ a upozorňuje na jejich neschopnost podávat stabilní výkony; jejich umělecký projev 

je prý příliš závislý na hnutí jejich vlastní mysli a citové erupce, které mohou pro jeden večer 

sklízet nadšené ovace publika, nezanechají po následující repríze v divákovi zhola nic, 

protože není v silách takového herce, aby každý den zburcoval své emoční naladění 

kvalitativně stejným způsobem; v dlouhodobé perspektivně tedy jeho výkon spíše ztrácí 

(Diderot, 1945, s. 20).  

 

Herec by se tedy citlivosti měl naprosto zříci, jeho hlavní zbraní není emoční vzrušivost, ale 

pozornost a schopnost pozorované co nejvěrněji zobrazit. Diderot upozorňuje, že jeho práce 

nekončí odchodem z divadla, naopak herec je povinen zkoumat lidství i v těch 

nejbanálnějších životních situacích. Kdekoli a kdykoli by měl být pečlivým pozorovatelem, 

aby se později mohl stát napodobitelem. Citlivost, pro herce nebezpečná, je přirozenou 

vlastností všech živých tvorů včetně lidí, oni tedy cítí a žijí a herec studuje, pozoruje, maluje 
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svou obrazotvorností. Při samotné jevištní hře pak herec čerpá z těchto poznatků, vybírá ty 

užitečné a zajímavé a skládá z nich projev své postavy. Při svém výkonu pak čerpá pouze své 

fyzické síly, zatímco jeho duševní rovnováha zůstává nedotčena, u diváka je tomu právě 

naopak. Herec se namáhá, aniž co pociťuje a divák pociťuje, aniž by se namáhal. Kdyby 

„... tomu bylo jinak, bylo by hercovo postavení nejnešťastnější ze všech.“ (Diderot, 1945, 

s. 23). 

 

Jak bude později více zřejmé při rozboru dalších hereckých teorií, pro herce je poměrně 

problematické hrát a přitom nepociťovat a neprožívat psychologické stavy hrané postavy. 

Zvláště při interpretaci náročných, rozsáhlých rolí není jednoduché nenechat se strhnout 

proudem hry. Mimo jiné je tento jev možné vysvětlit vzájemným ovlivňováním tělesného 

projevu a emočního naladění. Je vědecky prokázáno, že pokud se člověk usmívá (přestože 

vědomě a bezdůvodně), automaticky toto specifické mimické napětí působí pozitivně na 

jeho celkové naladění. Obdobně to však funguje i s negativními emocemi, ať už tedy herec 

představuje jakoukoli paletu prožitků, je vysoce pravděpodobné, že tímto procesem nemůže 

projít zcela nepoznamenán. 

 

2.2.2 Stanislavského metoda 

Konstantin Sergejevič Stanislavskij (1863–1938) byl ruský herec, režisér, divadelní teoretik 

i pedagog, který na cestě za metodickým zkoumáním herectví došel pravděpodobně nejdál. 

V době před jeho „metodou“ bylo divadelní umění vnímáno převážně jako věc inspirace, 

vnuknutí génia, svým způsobem téměř jako mystická zkušenost; druhý možný náhled pak 

představoval divadlo jako řemeslo. Stanislavskij toužil vytvořit vhodný nástroj, metodiku, 

s jejímž použitím by bylo možné realizovat oborový vzdělávací proces, a která herectví povýší 

na uměleckou profesi. To se mu do značné míry podařilo (Lukavský, 1978, s. 9). 

 

Nepoučené hlasy tvrdí, že Stanislavského metoda stojí v opozici proti Hereckému paradoxu 

D. Diderota. Pravdou je však pravý opak, Stanislavskij svou metodou na Diderotovy teze 

navázal a dále je rozvíjel. Zatímco Diderot prosazoval pouze vnější stránku herecké práce, 

Stanislavskij ji obohacuje o vnitřní život herce, tzv. prožívání. Častým omylem je vidět 

v Metodě pouze tuto vnitřní stránku, vnější projev je pro ni stejně podstatným, neboť herec 
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musí to, co se děje v něm, umět náležitě znázornit a předat divákovi. Dokladem tohoto 

stanoviska jsou celkem tři svazky, které o Metodě pojednávají2: 

 Vnitřní technika – prožívání (Moje výchova k herectví, díl I.); 

 Vnější technika – ztělesňování (Moje výchova k herectví, díl II.); 

 Práce na roli (odborný text). 

Každý z těchto textů se soustředí na jiné téma v rámci hereckého tvůrčího procesu, jak 

ostatně vyplývá z jejich názvů3. Druhý svazek je tedy zcela zaměřen na vnější aspekty herecké 

práce, jejichž pojetí není v přímém rozporu s myšlenkami Diderotovými. 

 

Klíčovým pojmem ve Stanislavského metodě je přirozený tvůrčí proces. Ten vzniká sám od 

sebe přirozenými cestami a existuje odpradávna, Stanislavskij ho nestvořil ani neobjevil, 

naopak se rozhodl již existující jev zkoumat. Přirozený tvůrčí proces je to nejlepší, s čím se 

může herec setkat, vede k intuitivnímu, pravdivému výkonu, bohatému vnitřně i vnějškově. 

Jde tedy o to, chovat se a jednat na jevišti pokud možno co nejpřirozeněji. Poněkud 

humornou formou tento princip Stanislavskij přibližuje, když popisuje hereckého pedagoga, 

který hodnotí jedny z prvních, neumělých jevištních pokusů svých studentů. Po krátkém 

shrnutí a celkové degradaci předvedených výkonů vyzdvihne mistr jeden okamžik, který se 

v jeho očích skutečně přibližoval velkému umění, a to když jedna z adeptek herectví při svém 

výstupu ztratila rovnováhu a skutálela se ze schodů s výkřikem: „Pomoc! “. Tento moment 

označil za jediný pravdivý a tudíž na divadle smysluplný a zajímavý. Takové soudy jsou 

poněkud extrémní a Stanislavskij je předestírá s určitou nadsázkou, smyslem však je vyjádřit 

zásadní úlohu intuice, podvědomí a přirozenosti v hereckém umění (Stanislavskij, 1946, 

s. 32). 

 

Zároveň však Stanislavskij upozorňuje: „Tvořit podvědomě bez přestání a se zanícením, čili 

inspirovaně, není možné. Takoví géniové ani nejsou. Chvílemi nutně nabývá vrchu práce 

vědomí. Podvědomí nikdo neumí poručit. Jediné, co herec může udělat, je: podvědomé 

tvorbě připravit půdu.“ (Lukavský 1978, s. 19). Přirozený tvůrčí proces je podle 

                                                     
2 Lze počítat i text Můj život v umění, který tvoří pomyslnou předmluvu k dalším třem publikacím a má spíše 
autobiografický ráz. 
3 První dva uvedené texty byly česky vydány pod názvem Moje výchova k herectví. Tento překlad však není 
zcela přesný a snad i trochu zavádějící. Originální název je dle názoru autora o mnoho výstižnější, v doslovném 
překladu: Práce herce na sobě. 
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Stanislavského principem, který je přítomen vždy v reálném životě, na jevišti je však člověk 

(tedy herec) ve svém přirozeném jednání oproti realitě mnohem omezenější. Největšími 

překážkami v cestě ke svobodnému jevištnímu projevu herce je přítomnost diváka, jednání 

před očima veřejnosti, pocit jsem viděn – jsem souzen a nutnost jednat přirozeně v umělých 

podmínkách hry. Tyto překážky brání vzniku přirozeného tvůrčího procesu a zapojení 

podvědomých sil do umělecké tvorby. Základním cílem a smyslem celé Metody je tedy tyto 

procesy neustále obnovovat, prostřednictvím herecké psychotechnicky vědomě stimulovat 

vlastní podvědomí a intuici za účelem pravdivých hereckých výkonů (Lukavský, 1978, s. 11). 

 

Stanislavskij nabízí mnoho různých technik, které by měly herci pomoci na cestě k virtuozitě, 

pokud jich bude správně využívat. Nabádá ale, že „... nestačí systém pouze znát. Je třeba 

umět a moci... poznejte svou přirozenost, ovládněte ji a stanete se, máte-li talent, velikým 

hercem.“ (Stanislavskij, 1946, s. 454). Herec tedy musí mít jisté znalosti, ale zároveň oplývat 

i příslušnými schopnostmi a dovednostmi, kterými své vědomosti uvede do praxe. Výrok 

o sebepoznání a talentu je možné přeneseně vykládat jako nutnost určitých osobnostních 

rysů a vlastností, které člověku umožňují se v této oblasti prosadit, jak je ostatně zmiňováno 

i v jiných kapitolách Stanislavského díla4.  

 

Stanislavskij vychází ze samozřejmého předpokladu, že prostředí divadelní hry není reálné. 

Pokud má herec jednat přirozeně, pak si musí vypomoci technikou „kdyby“. Ta reprezentuje 

hercovo konstruování divadelní reality, tvorbu okolností jeho existování na jevišti, daných 

dramatikem a inscenačním týmem (režisér, dramaturg a další), ale i jím samým. Při správném 

využití je schopna vyvolat bezprostřední, intuitivní jednání, Stanislavskij pak tuto techniku 

nazývá „magickým kdyby“. Při nezbytném procesu vytváření daných okolností je zapotřebí 

kreativní uvažování. Stanislavskij rozlišuje dva typy imaginace. Prvním je představivost, která 

slouží k vybavení si známých věcí, osob či jevů, a druhým fantazie, v jejíž možnostech je 

vytvářet nové konstrukty z dílčích částí známých jevů nebo prvky zcela neznámé a dosud 

neexistující (Stanislavskij, 1946, s. 70). 

                                                     
4 Je potřeba vnímat Stanislavského terminologii poněkud benevolentněji, než bývá zvykem. On sám 
v předmluvě k prvnímu dílu Mé výchovy k herectví píše: „Názvosloví, které používám v této knize, není 
vymyšleno mnou, ale vzato z praktického života, od žáků a začínajících herců. Nepokoušejte se hledat v něm 
vědeckých základů. Máme svůj divadelní slovník, divadelní argot, na němž spolupracoval život sám. Ovšem, 
používáme i vědeckých termínů, jako podvědomí, intuice, ale používáme jich ne ve filosofickém, ale v prostém, 
všedním smyslu. “ (Stanislavskij 1946, s. 7). 
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Další nezbytností je pro herce schopnost pečlivého pozorování. Stejně jako Diderot 

i Stanislavskij si uvědomuje důležitost každodenního sbírání inspirace zainteresovaným 

sledováním běžných životních situací. Herec však musí sledovat nejen ostatní, nýbrž i sebe, 

tázat se proč se v určitou chvíli zachoval tím či oním způsobem, jakými cestami v něm 

probíhají určité emoční změny či co je vyvolává. Ačkoli Stanislavskij výslovně nehovoří 

o psychologii, praktická znalost tohoto oboru je pro herce jistě cennou výhodou. Kromě 

bedlivého zkoumání reálného života a selekce těch nejzajímavějších, nejzásadnějších událostí 

však herec potřebuje být vybaven ještě jedním typem pozornosti, a to pozorností jevištní. Ta 

mu umožňuje soustředit se primárně na dění na scéně a nenechat se rozptylovat přítomností 

diváků a dalšími rušivými vlivy5. Jedná se tedy o druh selektivní pozornosti. 

 

Stanislavskij rozčlenil svou psychotechnickou metodu na jednotlivé prvky. Ty jsou v úzkém 

vztahu s činnostmi při tvorbě jevištní produkce; v těchto činnostech lze vysledovat 

charakteristiky, potřebné pro výkon herecké profese. Následuje přehled prvků: 

1. Obrazotvornost (fantazie, představivost, tvorba okolností jevištní hry). 

2. Členění role na její části a stanovení úkolů pro dramatickou postavu. 

3. Soustředění pozornosti na objekt, ke kterému se vztahují úkoly postavy. 

4. Cit pro pravdu a víru (transformace úkolů a jejich objektů v živoucí jednání). 

5. Uvěří-li herec v reálnost objektu a úkolu, musí zaktivizovat chtění, úsilí a jednání. 

6. Vzájemný styk (interakce s objektem úkolu, hereckým partnerem a divákem). 

7. Přizpůsobení (tvárnost a proměnlivost herce při interakci s objektem úkolu, hereckým 

partnerem a divákem). 

8. Vnitřní temporytmus (cílené vyvolávání citu). 

9. Emocionální paměť (práce s vnitřní paletou emocí). 

10. Logika a důslednost (vnitřní struktura citů a prožívání, sestavení přehledu, jimiž se 

city a emoce projevují, upřímné a vnitřně zdůvodněné provádění). 

11. Vnitřní charakterizace, sebekázeň, vnitřní řád a etika. 

12. Svalové uvolnění. 

13. Rozvíjení výrazivosti těla (gymnastika, tanec, akrobacie, šerm, sporty, společenské 

chování apod.). 

                                                     
5 Pomyslná bariéra mezi jevištěm a hledištěm (pokud je herci dodržována) bývá nazývána jako "čtvrtá stěna". 
V moderním divadle se však často narušuje či odstraňuje úplně. 
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14. Plastika pohybu (samostatný tvůrčí prvek, pěstující smysl pro pohyb). 

15. Hlas (dechová i hlasová cvičení, zpěv). 

16. Mluva (dikce, ortoepie, studium intonace, slova, věty a techniky mluvy vůbec). 

17. Recitace (smysl pro verš). 

18. Logika a důslednost fyzických jednání (fyzický ekvivalent bodu 10.) 

19. Vnější temporytmus, vnější charakterizace, vnější sebeovládání (fyzický ekvivalent 

bodů 8. a 11.). 

20. Smysl pro scénu (cit pro dekoraci, jevištní prostor, scénické uspořádání) (Lukavský, 

1978, s. 108). 

 

Tyto prvky Stanislavskij uspořádal do přehledového schématu, které znázorňuje vzájemné 

vazby mezi dílčími technikami a procesem herecké tvorby (obr. 6). 
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obr. 6 Práce herce na sobě (Stanislavskij, 1953, s. 209) 

 

2.2.3 Donnellanův herecký cíl 

Declan Donnellan je jednou z nejvýraznějších režisérských a pedagogických osobností 

britského divadla posledních dvaceti let. Jeho kariéra je lemována mnoha oceněními, kromě 

domácího Londýna působil úspěšně i v Paříži a Moskvě. Mimo svou primární oblast 

působení, tedy divadelní režii a pedagogiku, se věnuje i hereckým technikám a své myšlenky 

shrnuje v publikaci Herec a jeho cíl, vydané v r. 2002 v Londýně. Jeho práce je zde zmiňována 

jako zástupce moderního pohledu na herectví a jeho techniku. 

 

Předpokládaný 

hlavní úkol 

Souborný jevištní 

tvůrčí stav 

Prožívání 

Prvky 1 - 11 

Ztělesňování 

Prvky 12 - 20 

Perspektivní role 

Průběžné jednání 

Cit 

Vůle 

Rozum 

Vnitřní jevištní tvůrčí 

stav 
Vnější jevištní tvůrčí 

stav 
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Donnellanovo pojetí herecké techniky vychází z předpokladu, že herectví je součástí lidské 

přirozenosti, instinktivní schopností, se kterou se člověk již rodí. Rozdíly mezi kvalitativní 

úrovní hereckých dovedností různých osob jsou pak závislé nikoli na míře jejich talentu, 

nýbrž na množství a podobě psychických a sociálních zábran a bloků, které jedinec během 

svého dosavadního života nashromáždil. Donnellan toto shrnuje: „Často se říká, že herec X 

má větší talent než Y. Přesnější je ale tvrzení, že X má méně zábran než Y. Talent je dávno 

rozpumpovaný jako krevní oběh. Stačí jen rozpustit krevní sraženinu.“ (Donnellan, 2007, 

s. 16). Rozvíjení hereckých vloh tedy sestává z odbourávání těchto psychických překážek 

různými technikami, podrobně popsanými v jeho textu. 

 

Herecké bloky Donnellan dělí do osmi oblastí, které s nadsázkou pojmenovává typickými 

zoufalými výkřiky zablokovaných herců. Jsou to: 

 Nevím, co dělám! 

 Nevím, co chci! 

 Nevím, kdo jsem! 

 Nevím, kde jsem! 

 Nevím, jak se mám hýbat! 

 Nevím, co bych měl cítit! 

 Nevím, co říkám! 

 Nevím, co hraju! (Donnellan, 2007, s. 22). 

Tyto oblasti hereckých zábran označuje Donnellan jako „pavoučí nohy“, neboť všem 

přisuzuje v procesu umělecké tvorby stejnou důležitost a zdůrazňuje jejich propojenost, 

komplexnost a nedělitelnost. Není možné zabývat se odděleně pouze jednou z nich, stejně 

jako žádná z pavoukových končetin nemůže kráčet samostatně (Donnellan, 2007, s. 22). 

 

Dalším stěžejním prvkem Donnellanovy teorie je hercův cíl, který dal název celé jeho 

publikaci. Cíl je objektem, existujícím mimo herce, který je potřeba změnit. Herec jednající na 

jevišti nikdy své akce nekoná beze smyslu a nikdy je nesměřuje dovnitř své vlastní osoby. 

Vše, co herec na jevišti dělá, má svůj vlastní konkrétní cíl, který je nutné jednáním 

interpretované dramatické postavy proměnit do kýžené podoby, ať se v dané chvíli jedná 

o jinou z postav, diváky, představu či myšlenku. Cíl se vždy řídí podle šesti zásad: vždy je tu 
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nějaký cíl; cíl existuje vždy mimo herce a v měřitelné vzdálenosti od něj; cíl existuje dříve, než 

jej potřebujete; cíl je vždy konkrétní; cíl se vždy proměňuje; cíl je vždy aktivní (Donnellan, 

2007, s. 27). 
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3 KOMPETENČNÍ MODEL HERECKÉ PROFESE 

3.1 Identifikace kompetencí 

Tvorba kompetenčního modelu vychází z identifikace kompetencí. Jejím cílem je 

identifikovat způsoby chování, které přispívají k vysokým výkonům na určité pracovní pozici 

či v rámci zkoumané profese. K dispozici je velké množství různých technik a metod, které 

identifikaci kompetencí umožňují, jejich výběr je závislý na konkrétních okolnostech tvorby 

kompetenčního modelu. Spencer a Spencer popisují tři možné přístupy k identifikaci a tvorbě 

kompetencí. Prvním z nich je klasický přístup s využitím výkonových kritérií a vzorku vysoce 

produktivních, průměrných a případně nedostatečně efektivních pracovníků. Druhý, 

zkrácený přístup využívá jako techniku sběru dat expertní panely. Také je možné využít 

speciálního přístupu k definování kompetencí pro budoucí pracovní pozice či pracovní místa, 

zastávaná pouze jedním pracovníkem, v takovém případě jsou kompetence identifikovány 

prostřednictvím expertních panelů či jiných technik s využitím vzorku pracovníků 

analogických pracovních pozic (Spencer, Spencer, 1993, s. 93).  

 

Ať už je zvolen jakýkoli přístup, samotný proces identifikace kompetencí lze rozdělit na 

několik málo základních fází, které jsou na volbě technik relativně nezávislé. Tato práce 

vychází z dělení podle Kubeše, Spillerové a Kurnického, jejich schéma bude zároveň využito 

při členění dalšího postupu identifikace kompetencí herecké profese v této práci. Jednotlivé 

etapy tito autoři definují takto: 

1. přípravná fáze; 

2. fáze sběru dat; 

3. fáze analýzy a klasifikace informací; 

4. deskripce kompetencí a tvorba kompetenčního modelu či profilu; 

5. validizace výsledného modelu či profilu (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, s. 46). 

V přípravné fázi je zapotřebí identifikovat pracovní pozice, pro které se kompetenční modely 

budou tvořit. V případě, že jde o tvorbu modelu pro konkrétní organizaci, by se mělo jednat 

o takové pozice, které mají úzkou souvislost se strategickým plánováním organizace a jsou 

pro ni klíčové. Dále je nutné specifikovat cíle organizace a kritické faktory úspěchu a vyvinout 

strategické plány pro dosažení těchto cílů. Aby tyto kroky byly možné, je potřeba se seznámit 
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a porozumět organizační struktuře společnosti, zvláště v návaznosti na co nejspolehlivější 

identifikaci klíčových pozic (Spencer, Spencer, 193, s. 93–94). Přípravná fáze by měla 

zodpovědět základní otázky typu „proč“, „jak“, „kdo“ apod. Po jejich vyřešení je možné 

přistoupit k tvorbě koncepce sběru dat a volbě konkrétních technik a metodických postupů. 

Ty by měly reflektovat specifika organizace, v níž tvorba modelů probíhá, stejně jako by měly 

být šity na míru typu zkoumané pracovní pozice (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, s. 46–47). 

 

Fáze sběru dat zahrnuje získávání podrobných informací o zkoumané pracovní pozici. Pro 

tyto účely jsou využívány techniky analýzy práce a pracovních míst. Uváděno je šest možných 

zdrojů těchto informací a příslušných technik získávání dat. Jsou to rozhovory či metoda 

kritických situací (BEI), expertní panely, průzkumy, databáze kompetenčních modelů, analýza 

pracovních úkolů a funkcí a přímé pozorování (Spencer, Spencer, 1993, s. 97). Výběr 

vhodných technik závisí na mnoha faktorech, jako jsou záměry projektu, jeho časové 

a finanční dispozice, ale i na zkušenostech a kvalitách odborníků, kteří identifikaci 

kompetencí provádějí (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, s. 48). Roli však hraje i to, zda se 

v tom kterém konkrétním případě jedná o vytváření kompetenčního modelu pro pozici, k níž 

se žádné dosud vytvořené modely nevztahují, či zda jsou nějaká východiska k dispozici, nebo 

se pouze reviduje model stávající. 

 

Další v pořadí je fáze analýzy a klasifikace informací, při níž jsou data shromážděná ze všech 

zdrojů a všemi použitými metodami využita k definování projevů chování, schopností, 

dovedností, znalostí, motivů, hodnot a rysů, které na dané pracovní pozici vedou 

k nadprůměrným výkonům. Tyto charakteristiky jsou podle svého zaměření sdružovány do 

tematických skupin a ty představují základ pro tvorbu prvotních kompetencí. V této fázi se 

nejedná o jejich finální podobu, ta bude dotvořena ve fázi čtvrté. Prozatím je možné na ně 

nahlížet jako na návrhy či náčrty (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, s. 55). Je možné 

identifikovat čtyři kroky analýzy a klasifikace získaných dat: 

1. Nejprve je nutné popsat jednotlivé konkrétní projevy chování, které byly 

identifikovány při sběru dat. Také je potřeba u těchto údajů označit zdroj, který vedl 

k jejich objevení, neboť později jsou tyto informace těžko dohledatelné a někdy je 

jejich nalezení nemožné úplně. 
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2. Všechna získaná a zapsaná data je nyní potřeba roztřídit a ponechat pro další práci 

pouze ta, která označují pozorovatelné projevy chování. Některé metody sběru dat, 

jako například repertory grid interview (RGI), jsou navrženy tak, aby produkovaly 

primárně tyto behaviorální projevy. Při použití jiných metod (BEI, panelové diskuze) 

je třeba v tomto kroku postupovat pečlivěji. Cílem těchto operací je redukovat 

získané informace pouze na ty, které jsou použitelné pro následnou tvorbu 

kompetencí. 

3. Data, očištěná od zavádějících prvků či informací s malou výpovědní hodnotou, jsou 

tříděna do tematických okruhů. Tyto okruhy jsou nazývány kompetenční témata. 

Všechny projevy, které mají společné zaměření, shodné „téma“, jsou zařazeny do 

odpovídající skupiny, které jsou poté opět analyzovány a postupným slučováním 

a propojováním je jejich počet redukován na požadované hodnoty. 

4. Posledním eventuálním krokem je ověření projevů, zařazených do homogenních 

skupin. Je vhodné oslovit větší počet respondentů, kteří budou hodnotit předložené 

projevy podle jejich významnosti na určité předepsané škále. Tím je možné některé 

méně významné kompetenční skupiny ze vznikajícího modelu vyloučit a získat 

zpětnou vazbu, využitelnou při samotné konstrukci modelu (Kubeš, Spillerová, 

Kurnický, 2004, s. 55). 

Čtvrtou fází identifikace kompetencí je popis a tvorba kompetenčního modelu a dílčích 

kompetencí. Sestavená kompetenční témata jsou nyní definitivně převedena do ustálené 

podoby, vzniklé kompetence se závazně pojmenují a v jejich rámci se vytvoří srozumitelný 

popis odpovídajících projevů chování. Pro praktické využití je pak vhodné vytvořit stupnici 

jednotlivých úrovní rozvoje kompetence, z nichž všechny musí být svým behaviorálním 

popisem jasně rozlišitelné. Těchto úrovní může být různé množství, jejich počet se pohybuje 

většinou od čtyř do sedmi stupňů, počínaje od naprosté absence kompetence a vedoucí 

k vysoce rozvinuté kompetenční způsobilosti (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, s. 56). 

 

Pátou a poslední fázi představuje validizace nově vzniklého kompetenčního modelu. Ta je 

nezbytná k ověření, zda model skutečně obsahuje takové kompetence a projevy chování, 

které v praxi vedou k vysokým výkonům na dané pracovní pozici. Validizaci kompetenčního 

modelu je možné realizovat například opětovným použitím metody BEI na novém vzorku 

respondentů či využitím dotazníků na novém vzorku respondentů, kteří hodnotí získané 
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behaviorální projevy ve vztahu k vysoce výkonným a průměrným pracovníkům. Časově 

i finančně nejnáročnější, avšak nejpřesnější řešení zahrnuje výběr či vzdělávání a rozvoj 

pracovníků podle nového kompetenčního modelu a sledování jejich budoucích výkonů 

(Spencer, Spencer, 1993, s. 106). 

 

3.2 Přípravná fáze 

Vytvořený kompetenční model pro profesi činoherní herec/herečka by neměl být vázán na 

žádnou konkrétní organizaci, jedná se tudíž o generický model, s předpokládaným využitím 

v jakékoli organizaci, zabývající se divadelní činoherní produkcí (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 

2004, s. 61). Mezi těmito organizacemi jsou zřejmé velké rozdíly v organizační struktuře, 

stylu řízení i v práci s lidskými zdroji, především v rámci diferenciace divadelních uskupení na 

„kamenná“ divadla a nezávislé, alternativní divadelní soubory. „Kamenná“ divadla zahrnují 

především státní příspěvkové organizace se stálou scénou či několika scénami a stabilním 

uměleckým souborem, vyznačují se víceúrovňovou organizační strukturou, přísnější 

hierarchií a vyšší specializací pracovních pozic. Nezávislé divadelní soubory ve většině 

případů fungují jako neziskové organizace, nyní nejčastěji ve formě zapsaných spolků a jsou 

financovány především prostřednictvím grantových řízení. V obou kategoriích se vyskytují 

divadelní společnosti soukromého typu, které svou činnost financují z vlastních příjmů, 

většinou je tento model však vykoupen tendenční masově orientovanou dramaturgií a nižším 

zájmem o umělecké kvality produkce a jejích kulturně vzdělávacích aspektů. I tyto soubory se 

však často ucházejí o granty a podněcují tím vášnivé debaty o účinném přerozdělování 

finančních zdrojů v kultuře. Žádoucí je využitelnost vzniklého kompetenčního modelu ve 

všech typech divadel a tomu je uzpůsobena i metodika identifikace kompetencí (především 

výběr účastníků expertního panelu). Je však počítáno s předpokladem, že čím specifičtější 

divadelní uskupení bude mít zájem model implementovat do svých organizačních procesů, 

tím více konkrétních zásahů a úprav modelu bude muset provést pro jeho optimální funkci. 

 

Kompetenční model herecké divadelní profese by mohl pomoci zefektivnit některé činnosti 

organizací, zaměřených na uměleckou divadelní produkci. Jako příklad je možné uvést výběr 

nových pracovníků. Metodika, používaná divadelními soubory, se nyní většinou omezuje jen 

na výběrový pohovor, který často bývá jen pouhou formalitou, neboť v procesu získávání 
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pracovníků (jejž provádějí v zásadě stejní zaměstnanci, kteří mají následně na starosti i 

výběr) je nejpoužívanější metodou přímé oslovení vyhlédnutého jedince, který se tím  

prakticky stává jediným uchazečem o danou pracovní pozici. Takový postup je umožněn 

povahou hereckého povolání, která dovoluje zástupcům divadel sledovat profesní výsledky 

konkrétních pracovníků v průběhu představení, ve kterých účinkují. Při takovém způsobu 

získávání a výběru nových pracovníků může dojít (a také často dochází) k přijetí uchazeče, 

jehož pracovní výkonnost je sice vysoká, ale v konečném vyznění může být pro organizaci 

(divadlo, divadelní soubor) spíše přítěží v důsledku např. nedostatečného prověření 

osobnostních charakteristik. Ty mohou vést k chování v rozporu s organizační kulturou nebo 

negativně ovlivnit atmosféru v pracovních skupinách a tím snižovat celkovou produktivitu 

organizace jako celku. Takový herec pak může zářit na jevišti, ale své okolí zbytečně zatěžuje 

či vyrušuje z práce například neschopností učit se text, šikanováním méně zkušených kolegů 

či hysterickými výstupy během psychicky i fyzicky náročného zkoušení inscenací. 

 

Slibným polem pro užití kompetenčního modelu se jeví i další personální činnosti, v prostředí 

divadelních organizací dosud neprofesionálně realizované či zcela opomíjené. Zde by se 

kompetence mohly nabídnout jako užitečný nástroj k zavedení či zefektivnění těchto 

činností. Jedná se především o hodnocení a s ním spojené vzdělávání a rozvoj pracovníků. 

Pro tyto činnosti nebývá v divadelních společnostech vytvořen žádný koncept ani standardy, 

a pokud vůbec probíhají, pak nahodilou ad hoc formou. Tato skutečnost je tím více 

alarmující, že neustálé zdokonalování se neodmyslitelně patří ke kariérnímu růstu v oblasti 

herectví. Zajímavostí je skutečnost, že hodnotící pohovory a koncepční vzdělávání 

pracovníků probíhá v alternativních souborech častěji než ve velkých divadelních dómech. 

 

Ke sběru dat v rámci identifikace kompetencí mohou být použity různé techniky (viz kap. 

3.1). Z nich byl pro účely této práce zvolen panel expertů. Tato technika byla vybrána 

především s ohledem na svou efektivitu při shromažďování velkých objemů dat v relativně 

krátkém časovém úseku (Spencer, Spencer, 1993, s. 102). Jejím základem je sestavení 

skupiny (panelu) odborníků, jejichž úkolem je v diskuzi řízené moderátorem poskytnout 

informace o chování, vedoucím k vynikajícím výkonům na dané pracovní pozici. Skupina by 

se měla skládat z expertů, kteří mají s touto pozicí úzký vztah, v panelu mohou zasednout 

nadřízení zkoumané pozice, zkušení pracovníci, kteří danou pozici úspěšně zastávají či 
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zastávali a případně externí poradci z oblasti lidských zdrojů (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 

2004, s. 48). Vhodnou formou vedení skupinových diskuzí by pak tento panel měl generovat 

pozorovatelné projevy pracovního chování průměrných a vysoce výkonných pracovníků 

(případně i podprůměrných). Nejvýznamnějším pozitivem expertních panelů je rychlý 

a efektivní sběr velkého množství dat. Výsledky výzkumu navíc může výraznou měrou 

podpořit angažovanost účastníků panelu, vzhledem k jejich vzrůstajícímu poznání v oblasti 

kompetenčních konceptů. Nevýhodami jsou pak možná identifikace „folklórních“ 

charakteristik na základě stereotypních úsudků a možné přehlédnutí některých 

kompetenčních faktorů vzhledem k nedostatečné psychologické či technické slovní zásobě 

účastníků panelu (Spencer, Spencer, 1993, s. 99). Poslední zmíněné negativum může zmírnit 

moderátor diskuze vhodným uvedením účastníků do dané problematiky. 

 

3.3 Sběr dat 

3.3.1 Příprava panelu expertů 

Technikou identifikace kompetencí byl zvolen panel expertů. Ten lze realizovat v různých 

podobách, Reichel uvádí jako velmi časté řešení brainstorming, brainwriting a delfskou 

metodu. Zatímco v rámci posledního jmenovaného přístupu je možné využívat např. 

elektronickou komunikaci či jinou formu dopisování, brainstorming a brainwriting 

předpokládají fyzickou přítomnost účastníků panelu na jednom místě. Mezi sebou se pak liší 

především užitím ústní formy v případě brainstormingu a formy písemné při aplikování 

brainwritingu (Reichel, 2009, s. 136). Dále je možné v rámci panelů rozlišovat 

standardizovaný či nestandardizovaný rozhovor (Disman, 1993, s. 308). Většina autorů pak 

uvádí i polostrukturovaný rozhovor (semistrukturovaný rozhovor, rozhovor pomocí návodu), 

který je kombinací předchozích dvou typů (Hendl, 2005, s. 173). Jako nejvhodnější forma 

skupinové diskuze bylo pro účely této práce zvoleno moderované semistrukturované 

interview s prvky brainstormingu. 

 

Polostrukturovaný rozhovor vyžaduje před svou realizací dostatečnou přípravu. Je potřeba 

vytvořit seznam otázek či tematických oblastí (návod), jehož úkolem je zajistit, že budou 

dostatečně diskutována všechna podstatná témata. Tazatel (v tomto případě moderátor 

diskuze) pak má relativní volnost v určení pořadí jednotlivých diskuzních námětů, stejně jako 
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v konečné konkrétní formulaci předpřipravených otázek. Tento přístup k vedení interview je 

velice flexibilní, umožňuje tazateli neztratit nit i ve skupinách s větším počtem účastníků 

a zároveň poskytuje dostatek volnosti (Hendl, 2005, s. 174). Návod k rozhovoru v rámci 

panelu expertů byl vypracován v podobě základního přehledu o činnostech vykonávaných 

pracovníkem na pozici činoherní herec/herečka a následného vytvoření jednoduchého 

popisu pracovního místa. Toho bylo dosaženo prostudováním několika informačních zdrojů, 

především odborné literatury, dále internetových databází a v neposlední řadě realizací 

jednoduché analýzy pracovních úkolů. Užití těchto zdrojů sledovalo kromě vytvoření 

kvalitních podkladů v rámci přípravy panelu expertů ještě druhý cíl, a sice získat materiál k 

porovnání a korekci jeho výsledků. Odborné tituly, z nichž převážně bylo čerpáno, byly tyto: 

 D. Diderot: Herecký paradox (1945); 

 K. S. Stanislavskij: Moje výchova k herectví, Díl I. (1946); 

 K. S. Stanislavskij: Moje výchova k herectví, Díl II. (1954); 

 R. Lukavský: Stanislavského metoda herecké práce (1978); 

 J. Vostrý: O hercích a herectví (1998); 

 B. Brecht: O divadelnom umení (1959); 

 D. Donnellan: Herec a jeho cíl (2007). 

Kromě odborné literatury byla prozkoumána profesní databáze O*NET 

(http://www.onetcenter.org/), která je primárním americkým národním zdrojem informací 

o povoláních a profesích. Tato databáze obsahuje stovky standardizovaných deskriptorů, 

specifických pro jednotlivá povolání, její obsah je kontinuálně rozšiřován a upřesňován ve 

spolupráci se samotnými pracovníky a je zdarma přístupná veřejnosti. O*NET databáze je 

standardně využívána v rámci metody analýzy pracovních míst PAQ (Position Analysis 

Questionnaire), kromě soupisu samotných činností nabízí i některé schopnosti, dovednosti 

a vědomosti, potřebné k výkonu konkrétních povolání. 

 

Dále byla prostudována Národní soustava povolání (http://www.nsp.cz/). Ta hereckou 

profesi sice uvádí, avšak většina obsahu (pracovní činnosti, pracovní podmínky, kvalifikační 

požadavky, kompetence, zdravotní podmínky), není v tomto případě zpracována či je 

zpracována nedostatečně. Národní soustava povolání (NSP) zahrnuje i centrální databázi 

kompetencí (CDK), herecké kompetence však zcela chybí s odůvodněním, že jejich finální 
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podoba je v přípravě. Tato příprava trvá však již několik let, není tedy jisté, zda se 

kompetencí pro hereckou profesi v NSP bude možné v dohledné době dočkat. Lze však 

dohledat alespoň velmi obecně definované herecké pracovní činnosti. 

 

Posledním zdrojem informací byla hrubá analýza pracovních úkolů. Jejím cílem bylo doplnit 

získané vědomosti o hereckých činnostech. K získání popisu pracovních činností je možné 

využít různé metody, od rozhovorů se současnými či bývalými pracovníky, přes pozorování až 

k sofistikovanějším technikám využívajícím vysoce strukturované dotazníky, např. Position  

Analysis Questionnaire (PAQ) nebo Management Position Description Questionnaire (MPDQ) 

(Kocianová, 2012, s. 45). Pro identifikaci kompetencí je doporučována metoda pracovního 

deníku, při níž pracovníci velmi detailně popisují každý úkol, který během daného časového 

úseku v zaměstnání plní (Spencer, Spencer, 1993, s. 102); tento přístup byl zvolen jako 

nejvhodnější a nejrealizovatelnější. Analýza pracovních úkolů však představuje v rámci této 

práce spíše pomocný prvek, neboť v této konkrétní realizaci trpí dvěma problematickými 

rysy. Prvním z nich je fakt, že byla provedena pouze jedním pracovníkem, čímž pro tvorbu 

generického kompetenčního modelu, určeného pro herecké povolání obecně, nemusí 

poskytovat zcela validní informace. To je dáno jedinečností pracovní pozice, kterou daný 

pracovník vykonává, jednotlivé činnosti a úkoly se tedy mohou v různých organizacích lišit. 

Druhou problematickou skutečností je, že oním jediným pracovníkem, provádějícím analýzu, 

byl sám autor této práce, je tedy na místě obávat se nedostatečné objektivity a tendenční 

interpretace výsledků. Z těchto důvodů bylo k analýze pracovních činností přihlíženo pouze 

okrajově, jedná se spíše o způsob, kterým autor práce mohl využít své vlastní zkušenosti 

s hereckým povoláním. 

 

Kombinace těchto informačních zdrojů poskytla dostatečné množství informací k vytvoření 

základního přehledu činností pozice činoherní herec/herečka. Tento seznam byl využit jako 

odrazový můstek k diskuzím v rámci expertního panelu, kde byla jeho podoba znatelně 

upravena, s čímž bylo počítáno (dokonce to lze označit za žádoucí jev, tento seznam byl 

pouze orientační). Následuje původní soupis činností, pro vyšší přehlednost jsou činnosti 

kategorizovány podle členění, využívaného metodou PAQ. Jedná se o informační vstupy, 

duševní procesy, fyzické činnosti, vztahy s ostatními, pracovní prostředí a jiné souvislosti 

a charakteristiky. 
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V rámci informačních vstupů byly identifikovány tyto pracovní činnosti: 

 tvorba vlastního časového plánu podle fermanů; 

 zpracování pokynů režiséra a dramaturga; 

 analýza dramatických textů a odborné literatury zabývající se herectvím. 

V rámci duševních procesů byly identifikovány tyto pracovní činnosti: 

 memorování textu, replik a narážek podle scénáře; 

 nastudování a nazkoušení rolí podle režie; 

 studium postav ve scénáři a jejich vzájemných vztahů pro zkvalitnění interpretace 

role; 

 interpretace role za použití hlasu i těla k pobavení, informování či instruování diváka; 

 čtení literárních či dramatických textů za účelem sdělení příběhu, informování nebo 

pobavení diváků s málem rekvizit či bez nich (scénické čtení). 

V rámci fyzických činností byly identifikovány tyto pracovní činnosti: 

 ovládaní humorných i vážných interpretací emocí, akcí a situací za použití celého těla, 

gest, mimiky; 

 práce s hlasem (mluva, zpěv, přednes, recitace); 

 práce s tělem (posturika, gestika, mimika, tanec, akrobacie); 

 líčení. 

V kategorii vztahy s ostatními byly identifikovány tyto pracovní činnosti: 

 spolupráce s herci souboru při nazkušování produkce; 

 spolupráce s členy technických oddělení divadla (světla, kostýmy, rekvizity, 

maskérna); 

 komunikace s divákem v průběhu produkce; 

 vyjednávání se zaměstnavatelem o podmínkách práce (časový plán, odměna apod.). 

V kategorii pracovní prostředí byly identifikovány tyto pracovní činnosti: 

 práce podle nepravidelného a proměnného časového rozvrhu; 

 práce v nestandardních časových podmínkách – večery, noci, víkendy, svátky; 

 práce v nestandardních lokacích. 
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V kategorii jiné souvislosti a charakteristiky byly identifikovány tyto pracovní činnosti: 

 podporování produkce organizace prostřednictvím rozhovorů pro média; 

 účastnění se konkurzů a castingů; 

 účastnění se zájezdů. 

 

3.3.2 Realizace panelu expertů 

Po nezbytné teoretické přípravě a přípravě materiálů bylo přikročeno k samotné realizaci 

expertního panelu. Vzhledem k velkému objemu dat, které bylo třeba pro další zpracování 

získat, byly provedeny dva panely, první (panel A) v délce šesti hodin a druhý (panel B) 

v délce čtyř hodin, oba v jiném termínu a s upraveným výběrovým souborem. Tento systém 

měl kromě řešení časových problémů zajistit v panelech participaci vyššího počtu účastníků, 

možnost revize výroků předchozí skupiny a tím i vyšší validitu získaných informací. Vyšší 

počet účastníků také zajišťuje zvýšenou názorovou rozmanitost, čímž přispívá k vyváženosti 

panelu. Takový panel pak „... má lepší předpoklady dosáhnout nestrannosti ve svých 

závěrech a doporučeních. “ (Potůček, 2006, s. 22). 

 

Sbíraná data byla fixována pomocí zvukového záznamu. Tato varianta byla zvolena 

z praktických důvodů, neboť umožňuje tazateli plně se věnovat průběhu a především 

moderování diskuze, kterému je třeba při vyšším počtu účastníků věnovat zvýšenou 

pozornost pro zajištění co nejvyšší efektivity panelů. Dalšími výhodami audiozáznamu jsou 

jeho komplexnost a autentičnost (Miovský, 2006, s. 197). 

 

Miovský doporučuje zvýšenou pozornost při volbě vnějších podmínek konání rozhovorů 

a jejich propojení s cíli výzkumu. V tomto konkrétním případě není nutností standardizované 

prostředí, jeho volba tedy závisela především na přání účastníků panelu, stejně jako přesný 

čas konání; samozřejmostí je zvolení dostatečně klidného a minimálně stresového prostředí 

a odpovídajícího časového plánu (Miovský, 2006, s. 160). Pro realizaci obou panelů byla 

zajištěna jednací místnost divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Její výhodná 

poloha v centru města se tak vhodně propojila i s tematickým, inspirativním prostředím. Jako 

optimální čas pro začátek panelu je považována doba mezi devátou a jedenáctou hodinou, 

kdy intelektové schopnosti většiny osob dosahují svého maxima (Reichel, 2009, s. 141).  
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Panel A tedy v souladu s tímto doporučením probíhal ve všední den od 10:00 do 16:00. Panel 

B se potýkal s většími časovými i logistickými problémy účastníků, přidělený čas byl tedy 

zkrácen o dvě hodiny a konání panelu bylo nutné přeložit do odpoledních hodin. Panel 

proběhl ve všední den od 14:00 do 18:00, tento čas byl zvolen s ohledem na přání a možnosti 

účastníků. 

 

Pro odpovídající výpovědní hodnotu a validitu dat získávaných panelem expertů je nutné 

věnovat zvýšenou pozornost jeho personálnímu obsazení. Využita byla kombinace dvou 

způsobů výběru účastníků: formální proces a osobní kontakty. V rámci formálního procesu 

byly identifikovány relevantní typy expertů (viz níže) a za pomoci osobních kontaktů byl 

sestaven první seznam účastníků. Ti byli následně vyzváni k nominaci dalších osob, jejichž 

účast by dle jejich názoru byla v panelu přínosná. Tímto způsobem byl vytvořen konečný 

výběr expertů, kteří byli osloveni k účasti v panelu (Potůček, 2006, s. 22). Jak bylo zmíněno 

v podkapitole 3.2, účastníci panelu musejí mít blízký vztah ke zkoumané pozici; jako vhodní 

kandidáti se uvádějí nadřízení nebo zkušení pracovníci, úspěšně působící v dané profesi 

(Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, s. 48). Pro účely této práce byli zvoleni pracovníci těchto 

pozic: 

 umělecký šéf (jako přímý nadřízený), 

 režisér (jako nadřízený, který přichází do styku s hercem nejčastěji), 

 herec (jako zkušený pracovník dané pozice), 

 herecký pedagog (jako zástupce teoretických hledisek; vybíráni však byli ti 

pedagogové, kteří jsou ekonomicky aktivní i na jiné pracovní pozici z výše 

uvedených). 

Výběr účastníků obou panelů sledoval co možná nejvyšší reprezentativnost získaných dat 

a zvýšenou diferenciaci názorových proudů, které ve spojitosti se způsobem umělecké tvorby 

a tím i s nároky na umělce pracovníci z různých oblastí divadelní sféry vyznávají. Aby těchto 

cílů bylo dosaženo, bylo přihlíženo k těmto sociodemografickým charakteristikám účastníků: 

 vykonávaná pozice (umělecký šéf, režisér, herec nebo herecký pedagog), 

 typ zaměstnavatele („kamenná“ divadla, alternativní soubory, nezávislí pracovníci –

 „na volné noze“), 

 věk (méně než 35 let, 35–49 let, 50 a více let), 
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 pohlaví (muži, ženy). 

Snahou bylo získat alespoň jednoho zástupce všech stanovených kategorií, co nejlépe je 

rozvrstvit do obou panelů a tím dosáhnout co možná nejvyšší vyváženosti profilu panelů 

(Potůček, 2006, s.22). Ne vždy však bylo možné získat účastníky přesně podle této zásady, 

někteří účastníci na poslední chvíli odřekli účast, nedostavili se nebo bylo v jejich 

možnostech zúčastnit se pouze jednoho termínu. Konkrétní složení expertních panelů tedy 

nebylo zcela totožné s původními záměry. Poměrné zastoupení jednotlivých 

sociodemografických charakteristik v obou panelech je blíže zpracováno ve formě kruhových 

diagramů v Příloze A. 

 

Panel A tvořili: 

 Účastník č. 1 (režisér/umělecký šéf, alternativní soubor, 50 a více let, žena), 

 účastník č. 2 (režisér/herec, nezávislý pracovník, 35–49 let, muž), 

 účastník č. 3 (herec/herecký pedagog, „kamenné“ divadlo, 50 a více let, žena), 

 účastník č. 4 (herec, nezávislý pracovník, méně než 35 let, muž), 

 účastník č. 5 (herec, „kamenné divadlo“, méně než 35 let, muž), 

 účastník č. 6 (herec, alternativní soubor, méně než 35 let, žena), 

 účastník č. 7 (herec, alternativní soubor, méně než 35 let, žena), 

 účastník č. 8 (herec, nezávislý pracovník, méně než 35 let, žena). 

Panel B tvořili: 

 Účastník č. 1 (režisér/umělecký šéf, alternativní soubor, 50 a více let, žena), 

 účastník č. 2 (režisér/herec, nezávislý pracovník, 35–49 let, muž), 

 účastník č. 4 (herec, nezávislý pracovník, méně než 35 let, muž), 

 účastník č. 6 (herec, alternativní soubor, méně než 35 let, žena), 

 účastník č. 9 (režisér/umělecký šéf, kamenné divadlo, 35–49 let, muž), 

 účastník č. 10 (herec, alternativní soubor, méně než 35 let, žena). 
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3.3.3 Poznámky k průběhu panelů 

Panel A byl realizován v časovém rozmezí šesti hodin v počtu osmi účastníků. Na úvod 

setkání byl představen moderátor diskuze (autor této práce), cíl práce, účel panelu expertů 

a jeho časový plán. Následně byli účastníci seznámeni s metodickým postupem a klíčovými 

pojmy spojenými se zkoumaným tématem (kompetence, kompetenční modely, schopnosti, 

dovednosti, znalosti, vědomosti, motivy, postoje, hodnoty apod.) a opět bylo upozorněno na 

fakt, že celý průběh panelu bude nahráván záznamovým zařízením. Poté byly rozdány 

pracovní listy, do nichž bylo možné zaznamenávat generované projevy chování a odpovídající 

schopnosti, dovednosti apod. Předtištěny byly tabulky s připravenými pracovními činnostmi, 

které měli účastníci v první fázi panelu za úkol doplnit, obměnit či jakkoli revidovat (vzorový 

pracovní list viz Příloha B). Tento úkol byl prováděn samostatně ve dvojicích, následovala 

hromadná diskuze o konečném seznamu činností. 

 

Po konsensu v problematice pracovních činností bylo přistoupeno k rozboru jejich 

jednotlivých kategorií, na každou z nich byl vyhrazen čas odpovídající předpokládané šíři 

činností a celkové náročnosti tématu (30–60 min.). Úkolem účastníků panelu bylo ke každé 

pracovní činnosti definovat podobu jejího stoprocentního plnění (tedy ideální výkon v dané 

činnosti) a pozorovatelné projevy chování pracovníka na dané pozici (činoherní 

herec/herečka), přímo vedoucí k tomuto maximálnímu výkonu. Ke každému z těchto projevů 

pak bylo potřeba nalézt jednotlivé konkrétní schopnosti, dovednosti, znalosti, vědomosti, 

motivy, postoje, hodnoty, rysy apod., které takové chování podmiňují. Tento postup byl 

opakován v každé kategorii, získaná data byla (kromě diktafonu) ve zkrácené podobě 

zapisována účastníky do pracovních listů a moderátorem pro větší přehled o dosavadním 

postupu na flipchartovou tabuli. Závěr panelu patřil poděkování účastníkům a příslibem 

seznámení s výsledky práce (v případě zájmu). Harmonogram panelu A je k nahlédnutí 

v Příloze C. 

 

Panel B probíhal v návaznosti na výsledky prvního panelu podle odlišného harmonogramu. 

Jeho časový příděl byl zkrácen na čtyři hodiny, účastnilo se šest osob. Během panelu A se 

především kategorie duševních procesů ukázala jako velice spletitá a obtížně definovatelná, 

účastníci měli problém popsat už jen základní činnosti této kategorie. Důvodem je zřejmě 

fakt, že právě do této skupiny spadají stěžejní pracovní úkoly herecké profese, jako je práce 
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na textu, tvorba postavy a samotné jevištní inscenování. Rozdělit tyto úkoly na dílčí činnosti, 

aby bylo možné formulovat jednotlivé projevy chování, byl nesnadný úkol. Z důvodu 

časového tlaku tedy zůstaly duševní procesy nedokončené a jejich zpracování bylo 

primárním úkolem panelu B. Dalším cílem byla revize získaných výsledků z panelu A. 

Harmonogram panelu B je k nahlédnutí v Příloze C. 

 

Při realizaci panelu A byl výzkumníkem pozorován zajímavý jev při práci ve dvojicích. Soudě 

podle podoby následných prezentací výsledků jednotlivých párů, účastníkům z nejmladší 

věkové kategorie (účastníci 4, 5, 6, 7 a 8) tato forma spolupráce vyhovovala a efektivita jejich 

práce byla vyšší, než když pracovali samostatně. U účastníků ze střední a nejstarší věkové 

kategorie (účastníci 1, 2 a 3) tomu bylo naopak. Zdálo se, jako by mladší účastníci ve skupině 

více kooperovali, radili se nad probíraným tématem a navzájem se doplňovali, zatímco ti 

starší si měli tendenci držet svůj projev na vysoké úrovni kultivace, se sklonem dávat si 

neustále přednost apod., což zdržovalo jejich práci, pozorovány byly i jisté známky 

ostýchavosti. Této zkušenosti bylo využito po praktické stránce při realizaci panelu B, během 

něhož pracovali ve skupině pouze účastníci mladší věkové kategorie (vzhledem k jejich počtu 

šlo o skupinu tříčlennou) a zbylí účastníci pracovali převážně samostatně. Tento postup se co 

do efektivity produkce dat osvědčil. 

 

3.4 Analýza a klasifikace informací 

V této fázi identifikace kompetencí došlo k sumarizaci sebraných dat z expertního panelu A 

i B. Všechny činnosti, které byly účastníky panelů označeny jako podstatné při výkonu 

herecké profese, byly zaznamenány do tabulek podle svých kategorií, byly zformulovány 

projevy chování vedoucí ke stoprocentním výkonům v těchto činnostech a k nim odpovídající 

schopnosti, znalosti a další požadované charakteristiky pracovníka dané pozice. Tyto 

informace byly zpracovány na základě audiozáznamu diskuzí v rámci panelu expertů, 

vyplněných pracovních listů a shrnujících přehledů na flipchartových papírech. Zároveň bylo 

přihlédnuto k dalším informačním zdrojům, především k odborné literatuře a O*NET 

databázi. Vzhledem k jejich vyššímu rozsahu jsou zpracovaná data k nahlédnutí v příloze D. 

Získaná data byla dále tříděna do kompetenčních témat, z nichž se později tvořily samotné 

kompetence (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, s. 56). 
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Různí autoři navrhují odlišnou kategorizaci kompetenčních témat, např. Spencer a Spencer 

jich definují hned šest: aktivita a výkon, pomoc a servis, vliv, manažerské kompetence, 

kognitivní kompetence a personální efektivita (Spencer, Spencer, 1993, s. 25). Sanghi nabízí 

čtyři: schopnosti myšlení, vedení lidí, self-management a sociální povědomí (Sanghi, 2007, 

s. 164). Vzhledem k vysoké rozmanitosti identifikovaných charakteristik bylo však potřeba 

zvolit kategorie spíše obecnější, než navrhují zmiňovaní autoři. Ideální se v tomto ohledu jeví 

dělení, které rozpracovali Ital a Knöferl. Ti klasifikovali kompetence do tří kategorií: sociální 

kompetence, osobnostní kompetence a odborné kompetence (Veteška, Tureckiová, 2008, 

s. 49). Takto definované okruhy umožňují i velmi specifické kompetence zařadit do 

jednoduchého rámce. V každé z uvedených kategorií bylo definováno několik základních 

okruhů podle tematické příbuznosti a vzájemných vazeb identifikovaných projevů chování 

a charakteristik. 

 

Do kategorie sociálních kompetencí byla zahrnuta všechna kompetenční témata orientovaná 

na mezilidskou interakci. V rámci sociální dimenze se získané charakteristiky týkaly nejčastěji 

komunikace a spolupráce. Kromě nich byl v průběhu panelu kladen důraz na vystupování 

před obecenstvem, které bývá v některých případech řazeno pod hlavičku efektivní 

komunikace (například v centrální databázi kompetencí NSP). Pro herce je však schopnost 

svobodného veřejného projevu stěžejní dovedností, je tedy na něj nahlíženo jako na 

samostatné kompetenční téma. Poslední větší skupinu charakteristik tvoří emoční a sociální 

inteligence a citlivost. V této kategorii byla tedy identifikována tato kompetenční témata: 

komunikace, kooperace, veřejné vystupování a sociální a emoční citlivost. 

 

Do kategorie osobnostních kompetencí byla zahrnuta kompetenční témata týkající se 

osobnostních, hodnotových a motivačních charakteristik. Na poli osobnostních nároků na 

pracovníky v herectví byla velice často zmiňována znalost sebe sama, sebeuvědomění, 

sebeznalost apod. Ta úzce souvisí s hodnotovým systémem jedince, ve kterém divadlo musí 

obsadit jednu z nejvyšších příček, herec je nucen se flexibilně přizpůsobovat pracovním 

podmínkám a požadavkům, ale zároveň hledat (v tomto oboru zvláště křehkou a obtížně 

nalezitelnou) rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. Toho nemůže dosáhnout bez 

důkladné sebeznalosti. Z důvodu této provázanosti je znalost sebe sama a hodnotová 

orientace na divadlo společným kompetenčním tématem. Úzkou vazbu má tento okruh ke 



52 
 

zvládání zátěžových situací, které tvoří další téma personálních kompetencí. Nejvíce 

ceněnými charakteristikami se však ukázaly být proaktivita a tvůrčí přístup. Identifikovaná 

témata osobnostních kompetencí tedy byla: sebeuvědomění a hodnotová orientace na 

divadlo, zvládání zátěže, proaktivita a kreativita. 

 

Kategorie odborných kompetencí byla vnímána jako zastřešující pro všechna kompetenční 

témata, která se přímo orientují na odborné herecké schopnosti, dovednosti či znalosti. Aby 

bylo již z názvu kategorie patrné, co konkrétně je jejím obahem, byla přejmenována na 

herecké kompetence. Klasifikovat schopnosti, dovednosti a další charakteristiky v oblasti 

herectví nebylo snadné. Nejzřetelněji se rozvinula témata fyzických a hlasových požadavků 

a znalosti teoretických konceptů herectví, literatury a dramatu, v těchto případech jsou 

získaná data jasná a konkrétní. Další dělení bylo již problematičtější, panel expertů stanovil 

vysoký počet pracovních činností, týkajících se samotné umělecké tvorby; jejich zaměření je 

přitom velice různorodé, stejně jako charakteristiky, vedoucí k vyšším výkonům. Jedná se 

především o tvorbu dramatické postavy prostřednictvím analýzy textu na pozadí hry, 

rozvíjení jejích vnitřních a vnějších aspektů s přispěním vlastní tvůrčí intence, propojování 

jednotlivých prvků v jevištní celek a následná interpretace připravené produkce. Zároveň 

byly vyzdvihovány charakteristiky jako empatie, emoční vzrušivost, schopnost citlivě 

reagovat na hereckého partnera, diváka a neočekávané situace na jevišti. S tím je spojena 

i schopnost improvizace. Na základě těchto zjištění byla vytvořena následující témata 

hereckých kompetencí: tvorba postavy, herecká exprese, herecká citlivost, fyzická a hlasová 

způsobilost, praktická znalost herecké teorie a literatury. 

 

3.5 Popis a tvorba kompetencí a kompetenčního modelu 

V předchozím kroku identifikace kompetencí bylo stanoveno celkem třináct kompetenčních 

témat, shrnujících nároky na pracovníky v herecké profesi. Pro optimální aplikaci by však 

model čítající třináct kompetencí nebyl příliš vhodný, proto bylo nutné jejich počet snížit 

v souladu s doporučeními F. Hroníka, který jako horní hranici uvádí dvanáct kompetencí 

(Hroník, 2007, s. 276). Příklady kompetenčních modelů, které uvádí Kubeš, Spillerová 

a Kurnický, obsahují šest až deset kompetencí, tento počet je považován za optimální (Kubeš, 

Spillerová, Kurnický, 2004, s. 69), Sanghi navrhuje kompetencí osm (Sanghi, 2007,  s. 165). 
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I v tomto ohledu ovšem existují výjimky, generický kompetenční model pro pracovníky 

sociálních služeb, který navrhli Spencer a Spencer, čítá celých čtrnáct kompetencí. Další 

modely, které tito autoři uvádějí (podnikatelský, manažerský apod.), však počet dvanácti 

kompetencí již nepřesahují (Spencer, Spencer, 1993, s. 173, 187, 201, 222). 

 

Konečná podoba kompetenčního modelu divadelní herecké profese tedy obsahuje jedenáct 

kompetencí. Redukce témat proběhla sloučením sociální a emoční citlivosti s citlivostí 

hereckou, neboť jejich náplň se značně překrývá, byť ve sjednocené variantě tato 

kompetence balancuje mezi kategoriemi sociálních a hereckých kompetencí. Dále byla 

v rámci personálních kompetencí sloučena proaktivita s kreativitou, jejichž spojením vzniká 

kompetence proaktivního tvůrčího přístupu, který je pro hereckou profesi výstižnější, 

většinou se v herectví tyto charakteristiky vyskytují společně a neoddělitelně (Stanislavskij, 

1946, s. 89). Hraničních kompetencí se v modelu objevuje více. Belz a Siegrist například 

zařazují zvládání zátěže ve smyslu odolnosti vůči stresu do kategorie sociálních kompetencí 

(Belz, Siegrist, 2001, s. 167), Spencer a Spencer však tuto kompetenci vnímají spíše 

v kontextu personální efektivity (Spencer, Spencer, 1993, s. 79). V rámci této práce byla 

zvolena druhá možnost a kompetence k zvládání zátěže byla zařazena pod hlavičku 

osobnostních kompetencí, její přesah je však v modelu graficky znázorněn umístěním 

k rozhraní mezi oběma kategoriemi. Obdobnou situaci lze nalézt u kompetencí 

sebeuvědomění a orientace na divadlo nebo veřejné vystupování a vliv, v jejich případě jde 

o přechod mezi hereckými a osobnostními, případně sociálními kompetencemi. 

 

Kompetenční model herecké divadelní profese tedy obsahuje celkem jedenáct kompetencí, 

rozdělených do tří základních oblastí. Kategorii sociálních kompetencí tvoří Efektivní 

komunikace, Kooperace a Veřejné vystupování a vliv. Do sféry osobnostních kompetencí 

spadají Sebeuvědomění a orientace na divadlo, Proaktivní vůrčí přístup a Zvládání zátěže. 

V kategorii hereckých kompetencí bylo identifikováno celkem pět kompetencí, jsou to 

Fyzická a hlasová způsobilost, Herecká citlivost, Herecká exprese, Tvorba postavy a Praktická 

znalost herecké teorie a literatury. Seznam kompetencí včetně jejich behaviorálních projevů 

je strukturovanou formou zpracován v Příloze E. Kompetenční model divadelní herecké 

profese ja grafickou formou znázorněn na obr. 7. 
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obr. 7. Výsledný kompetenční model divadelní herecké profese (autor)  

Kooperace 

Tvorba 
postavy 

Sebeuvědomění 
a orientace na 

divadlo 

Proaktivní 
tvůrčí přístup 
 

Zvládání 
zátěže 

Efektivní 
komunikace 

Veřejné 
vystupování a 

vliv 

Herecká 
exprese 

Fyzická a hlasová 
způsobilost 

 

Herecká 
citlivost Herecké kompetence 

Osobnostní 

kompetence 

Sociální 

kompetence 
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4 ZÁVĚR 

Během práce na kompetenčním modelu herecké profese jsem se účastnil mnoha diskuzí 

především se svými hereckými kolegy o jeho významu. Setkal jsem se s pochybnostmi o jeho 

praktickém využití, objevily se názory, že každý, kdo se alespoň trochu v divadelním prostředí 

pohybuje, umí rozeznat dobrého a špatného herce a nepotřebuje k tomu nějaké speciální 

nástroje, stačí umělce pozorovat při jeho práci. I kdybychom však přistoupili na tento názor, 

vystačíme si s ním jen do chvíle, kdy nás bude zajímat, v čem konkrétně je ten či onen herec 

dobrý. Na tuto problematiku lze ovšem nahlížet laickým (avšak i mezi profesionály značně 

rozšířeným) názorem, že někdo „to prostě má a jiný ne“ a je nutné to přijmout jako holý fakt, 

který není možné dále rozebírat, neboť herectví je vysoce komplexní umělecká činnost, 

v jejímž rámci působí příliš mnoho různorodých faktorů. Dovolím si však toto tvrzení 

rozporovat. Osobně jsem se ve své praxi setkal s mnoha herci, kteří „to neměli“ a svou 

usilovnou prací a cíleným rozvojem se jim podařilo dosáhnout nadprůměrných výsledků 

a úspěchů. Pokud tedy přijmeme tezi, že herectví je možné nějakým způsobem systematicky 

rozvíjet a zdokonalovat (dokladem je existence hereckých škol), pak se automaticky nabízí 

otázky „jak“ a „v čem“. Je tedy nezbytné herectví členit do jednotlivých podoblastí 

a soustředit vzdělávací procesy cíleně tam, kde jsou nejvíce potřeba. Vytvořený kompetenční 

model může být v těchto snahách velice užitečným nástrojem, umožňujícím odhalit 

konkrétní slabá místa daného pracovníka. Jako příklad je možné uvést situaci, kdy se hercem 

vytvořená postava jeví navenek jako plochá, neživá, jeho výkon pak ztrácí na atraktivitě 

a pozornost diváka ochabuje. Místo abychom zkonstatovali, že je role špatně obsazena či že 

daný herec „to prostě nemá“, budeme se ptát, kde je v předvedeném výkonu klíčový 

problém. Takto můžeme zjistit, že postava sice byla vytvořena pečlivě, s bohatými sociálními 

vazbami a propracovaným psychologickým profilem, ale herec i přes své charisma 

a expresivní projev selhává v užití vhodných výrazových prostředků pro vytvořené 

charakteristiky. Anebo právě naopak. Na identifikovanou problematickou oblast je pak 

vhodné zaměřit další rozvoj daného pracovníka. Obdobným způsobem může být pomocí 

kompetenčního modelu odhalen vysoký potenciál v mladém nezkušeném herci, který by při 

běžném přijímacím řízení propadl pro nedostatečně rozvinuté dovednosti z oblasti herecké 

techniky, které by však byl schopen díky svým dalším kvalitám velmi rychle zdokonalit. 

Zavádění kompetenčního přístupu se mi tedy v organizacích orientovaných na divadlo jeví 

jako opodstatněné. 
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Cílem mé bakalářské práce bylo identifikovat herecké kompetence a z nich vytvořit 

kompetenční model pro divadelní hereckou profesi. Tento proces se ukázal jako velice 

komplikovaný, neboť neexistuje mnoho odborných pramenů, které by se přímo tímto 

tématem zabývaly. Bylo tedy nutné vycházet z textů, které se zabývají herectvím v kontextu 

jeho teorie a technik a tím pouze nepřímo i nároků na herce. Realizace expertního panelu 

byla náročná především s ohledem na společný konsensus v otázkách jednotlivých 

komponent, složek a dílčích činností herecké profese, které mají velmi rozmanitý charakter 

a jsou navzájem propojeny ve spletité struktury. Přes tyto problémy se mi podařilo 

prostřednictví analýzy získaných dat vytvořit finální podobu kompetenčního modelu, 

obsahující osobnostní, sociální a hereckou dimenzi. Herecká (tedy odborná) složka modelu 

čítá pět kompetencí, čili téměř dvojnásobný počet oproti oblasti sociální a osobnostní, které 

shodně obsahují po třech kompetencích. Tento jev lze připsat nejspíše již zmiňovanému 

faktu, že herec musí pro výkon své profese ovládat velké množství specializovaných 

dovedností, bez nichž by jeho odbornost nebyla úplná. Pracovní výkon herce je tedy 

v odborné rovině ovlivňován mnoha různorodými faktory, které je potřeba brát v úvahu. 

 

Do oblasti hereckých kompetencí jsem zařadil kompetence Tvorba postavy a Herecká 

exprese, které reprezentují tvůrčí postup pracovníka při vytváření uměleckého díla a jeho 

inscenování. Do této skupiny patří i nezbytná Fyzická a hlasová způsobilost a Praktická 

znalost herecké teorie a literatury, zahrnující všeobecné povědomí v oblasti hereckých 

technik a dramatické literatury, stejně jako schopnost tyto znalosti aplikovat v každodenní 

praxi. Jako poslední kompetenci této kategorie jsem zvolil Hereckou citlivost, která spojuje 

empatii, sociální citlivost, pozornost i schopnost improvizace. V sociální dimenzi byly 

identifikovány kompetence Efektivní komunikace a Kooperace, neboť herec je prakticky 

neustále v interakci se svými spolupracovníky a ve většině případů pracuje ve větším 

kolektivu. Dále jsem mezi sociální kompetence zařadil i Veřejné vystupování a vliv, jako 

zásadní kompetenci ve vztahu k hereckému projevu. Osobnostní rovinu modelu pak tvoří 

Proaktivní tvůrčí přístup, Zvládání zátěže ve smyslu fyzické náročnosti profese i odolnosti 

vůči stresu a Sebeuvědomění a orientace na divadlo, která reprezentuje subjektivní vztah 

pracovníka k sobě samému a k divadelnímu a hereckému umění. 
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Je na místě upozornit, že výsledná podoba kompetenčního modelu není a ani nemůže být 

jediná možná, reprezentuje pouze určitý subjektivní přístup, kterým se dá na problematiku 

herecké profese pohlížet, a to v podmínkách České republiky a v rámci herectví divadelního 

a převážně činoherního. Dále je potřeba vnímat tento model jako generický, tedy obecně 

platný pro všechny pracovníky dané profese, ale předpokládá se, že při jeho aplikaci 

v konkrétní organizaci dojde k určitým úpravám a snad i zásahům do struktury modelu tak, 

aby co nejlépe vyhovoval a odpovídal místním podmínkám a požadavkům. Také bych rád 

připomněl, že kompetenční model si nečiní nárok nahradit subjektivní umělecké vnímání 

hereckého projevu, nýbrž představuje pouze jeden ze způsobů, jak na herectví pohlížet z 

profesního hlediska. 

 

Výsledky této práce jsou sice ztělesněny vytvořeným modelem, avšak nabízí se další témata 

k rozpracování. Prvním krokem k praktickému užívání kompetenčního přístupu v divadelních 

organizacích by bylo definování úrovní jednotlivých kompetencí podle míry jejich rozvoje, 

kdy každý stupeň by měl být svými behaviorálními projevy jasně odlišitelný od ostatních. 

Dalším úkolem by mohlo být důkladnější ověření validity modelu jinou metodou identifikace 

kompetencí či ještě lépe jeho zavedením do praxe. 
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