
Vítězslav Nový, The Groundlings Theatre, United Kingdom 

Svou zahraniční stáž jsem absolvoval v Anglii. Přesněji ve městě Portsmouth, 

které je velikostně srovnatelné s Plzní a nachází se na jihu Spojeného Království. Stáž 

probíhala od 27. 5. do 19. 6. 2018. Absolvoval jsem tedy 3 pracovní týdny. Tuto zkušenost 

jsem získal díky naší škole: VOŠ a SPŠE Plzeň a díky mezinárodnímu programu Erasmus+. 

 Firma, ve které jsem svou stáž absolvoval, nese název: The Groundlings Theatre. 

Jde o divadlo s bohatou historií, založené roku 1784. V této organizaci se pravidelně konají 

divadelní představení, významné kulturní akce, ale také například svatby. Na půdě divadla 

též působí škola dramatu. Během stáže jsem měl mnoho pracovních úkolů. Ze začátku jsem 

pracoval s počítačem, staral jsem se o dokumenty týkající se účetnictví a propagoval jsem 

divadlo na různých sociálních sítích. Poté, co jsem se osvědčil, dostal jsem za úkol vytvářet 

další, složitější propagační materiály. Díky mým zkušenostem v oblasti natáčení a hlavně 

úpravě a střihu videa a audia jsem měl za úkol vytvářet trailery pro divadelní hry a 

plánované akce, které byly následně umístěny nejen na sociální sítě, ale i do televize. 

Trailerů jsem vytvořil mnoho, každý v několika různých verzích. Převážně jsem pracoval 

s již natočeným materiálem, ale jednou jsem díky vlastní iniciativě dostal na starost 

kompletně všechno. Přečetl jsem scénář celé divadelní hry, vybral nejlepší pasáže, upravil 

je a vytvořil scénář pro trailer, který měl plánovanou délku okolo 2 minut. Vše jsem 

samozřejmě průběžně konzultoval se svými nadřízenými, ti mi ale k mému překvapení 

nechávali poměrně volnou ruku. Spolu s kolegy jsem pomáhal při tvorbě a natáčení 

jednotlivých scén, pracoval jsem s herci a samozřejmě jsem zpracoval natočený materiál a 

vytvořil finální video. V posledním týdnu stáže už nebylo co natáčet, nebo upravovat, tudíž 

jsem v divadle pracoval jako univerzální technik. Opravoval jsem různé věci po celém divadle, pomáhal s instalací audio a světelné 

aparatury a vyráběl jsem divadelní kulisy. 

 Během praxe jsem se zdokonalil především v práci s videem a naučil jsem se pracovat s novým grafickým softwarem. Využil 

jsem mnoha dovedností, které jsem v minulosti získal jak ve škole, tak ve svém volném čase. A to od opravování počítače až po práci 

s motorovou pilou. 

 Za více než tři týdny v Anglii se samozřejmě zlepšily i moje dorozumívací schopnosti. Nemůžu říci, že by se tam nějak závratně 

zlepšila má znalost Anglického jazyka, ale spíše mi práce a fungování v neznámém prostředí umožnily naučit se pohotově a bez velkého 

přemýšlení používat to, co jsem se dříve naučil ve škole. Pociťuji, že se zlepšila má pohotovost pro používání angličtiny a také 

vyjadřování, spolu s porozuměním mluvenému slovu. To byl dle mého asi největší kámen úrazu. Pracovat s mnoha lidmi, kteří mluví 

poměrně rychle a každý z nich má jiný přízvuk, případně používá jiné nářečí. Přesto porozumění nebylo nijak velkým problémem. Už 

z toho důvodu, že Angličané obecně jsou velmi vstřícní a laskaví, tudíž jsem nikdy nenarazil na někoho, komu by vadilo na mé požádání 

mluvit pomaleji, případně zopakovat větu. 

 Důležitou částí mé stáže bylo i ubytování. Bydlel jsem spolu se spolužačkou v malém domku, nacházejícím se v severní části 

města. Našimi hostitelkami byly matka s dcerou. Obě velmi vstřícné a milé. Za celou dobu nebyl jediný den, kdy bychom si s nimi 

přátelsky nepopovídali o tom, jaký byl uplynulý den, jaké máme plány, nebo neprobrali naše zájmy a koníčky. V rodině panovala velmi 

příjemná atmosféra a vzájemně jsme se spřátelili. V rodině jsme měli pravidelně snídaně a večeře. Snídani jsme si připravovali sami, 

jelikož naše hostitelka chodila brzy ráno do práce. Večeře byly různorodé a většinou velmi bohaté a velké. Anglická kuchyně je jiná, 

tudíž s ní někdo může mít problém, mě se to však netýkalo. Přesto se mě hostitelky pravidelně ptaly, zda není nějaký problém a byly 

velmi ochotné, pokud šlo například o přání na pozdější večeři z důvodu výletu, nebo o návrh na nějaký lehký salát po parném dni. 

 Ve volném čase jsme spolu se spolužáky procestovali okolí našeho města, ale také například významné Londýnské památky, 

pod vedením naší Paní učitelky, která s námi první část stáže v Anglii pobývala a pomáhala nám. Velmi Detailně jsme prozkoumali 

celé Portsmouth, jež je historicky velmi významným městem a v dnešní době je univerzitním městem, ve kterém se také nachází jak 

historický, tak moderní přístav, skrývající hlavní námořní armádní složky Velké Británie. 

 Celou stáž pokryl grant, který jsme prostřednictvím programu Erasmus+ získali 

od Evropské Unie. To znamená, že jsme měli zaplacenou cestu, pojištění a ubytování a 

dostali jsme kapesné na MHD, výlety a stravování. 

 Před odletem jsem se spolu s ostatními aktivně připravoval. Zaprvé pomocí online 

jazykových kurzů, do kterých jsme dostali volný přístup, zadruhé ve škole (nad rámec 

vyučování) spolu s učitelkou angličtiny a také díky přednáškám od zástupců programu 

Erasmus+. Tato příprava mi velmi pomohla. Vyzkoušel jsem si základní komunikaci, 

která mě měla čekat v pracovním i v běžném životě a získal jsem představu o tom, co mě 

čeká. 

 Jsem velmi rád, že jsem toto vše absolvoval. Mnohému jsem se naučil, mnohé 

jsem poznal a především jsem si rozšířil obzory. Naučil jsem se žít v neznámém prostředí 

a poznal jsem cizí kulturu. Jsem velmi vděčný všem, díky komu jsem stáž mohl 

absolvovat a doporučuji ji komukoliv, kdo má zájem o nové zážitky a zkušenosti. 


