
Herec do každé rodiny 

Pod tímto názvem se skrývá online workshop zaměřený na drama Její pastorkyňa.  

V pátek 15. 1. měli studenti gymnaziálních maturitních tříd možnost setkat se s hercem 

Pavlem Šupinou https://www.slovackedivadlo.cz/node/7074 a promluvit si o divadelní hře Její 

pastorkyňa, kterou již pošesté uvádí na svých prknech Slovácké divadlo.  

https://www.slovackedivadlo.cz/inscenace/jeji-pastorkyna  

Řeč byla o dobovém kontextu, o jazykové stránce dramatu a její aktualizaci, na níž se podílel 

právě Pavel Šupina, řeč přišla i na samotnou Gabrielu Preissovou, která je velmi úzce spjata právě 

s Hodonínem. Závěr setkání byl pak věnován dotazům, které, jak věříme, byly pro některé studenty 

opravdu důležité.  

A jak na to studenti reagovali ve svých reakcích ihned po setkání?  

Co mě zaujalo v rámci dnešního online workshopu? Cokoliv… 

• Celý ten příběh, je to velmi zajímavé  

• Celé to bylo velmi zajímavé, dozvěděla jsem se více o práci herce a jakým způsobem se občas 

musí poprat s textem nebo roli  

• Přiblížilo mi to, jaké je to být hercem  

• Nahlédnutí na proces vytváření představení  

• Osobní kontakt s takto nadaným umělcem  

• Moc děkujeme! Chci Vám popřát mnoho sil v této nelehké době. Snad se brzy v divadle 

setkáme. :) Bylo to zajímavé. :)  

• Líbilo se mi Vaše vyprávění, celé to bylo velmi zajímavé  

• Větší nahlédnutí do procesu v divadlu.  

• Bylo to velmi hezké. Opravdu se mi to moc líbilo :) Děkuji  

• Zaujaly mě postřehy z divadelního prostředí. Děkuji za workshop!  

• Děkujeme za přiblížení toho, jak funguje práce herců. Bylo to zajímavé!  

• Zaujalo mě jakým způsobem se stavět k roli, jakou hraji a jaké poselství sebou může nést 

drama, které se odehrává v dobách tak dávných.  

• Líbil se mi způsob provedení, je hezké se o divadle dozvědět více přímo od herce.  

• Život herce mimo Prahu, protože většina rozhovorů je s herci působícími v Praze  

• Děkujeme, vyprávění jak o díle, tak o divadle bylo ve vašem podání velice poutavé a zajímavé 

:-)  

• Zpracování role podle toho, jaká je dnešní morálka a situace. Hudba, jako inspirace pro roli. 

Myslím, že mi to do budoucna dokáže hodně pomoci.  

• Zaujal mě hlavně Pavel Šupina jako člověk a jeho příjemný projev.  

  

https://www.slovackedivadlo.cz/node/7074
https://www.slovackedivadlo.cz/inscenace/jeji-pastorkyna


V dodatečném hodnocení studentů zazněly tyto odpovědi:  

1. Získal(a) jsem představu o dramatu a jeho autorce prezentovaném ve workshopu? Co jsem si 

díky tomu uvědomil(a)?  

• Skvěle přednesené dílo  

• Bylo řečeno to nejdůležitější  

• Bylo zajímavé poznat dílo od herce, který s ním pracoval  

• Charaktery některých postav jsou aktuální i v dnešní době, dalo by se říct  

o bohužel  

 

2. Jak mi vyhovuje taková forma vzdělávací lekce?  

• Rád bych si to někdy v budoucnu zopakoval  

• Dost naučný a poutavý styl výuky.  

• Líbilo by se mi tímto způsobem ozvláštnit i jiné předměty, moci si poslechnout 

profesionály z jiných oblastí.  

• Mnohem lépe si pamatuji sdělené informace  

 

3. Co zásadního si z workshopu odnáším?  

• ● Je důležité být sám sebou.  

• ● Tvrdá práce se vždy vyplatí.  

 

Závěrečný vzkaz: „Už se těším na další podobné hodiny,“ nás nenechává na pochybách, že 

zvolená cesta od díla ke studentovi dává smysl.  

Andrea Baumannová 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


