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TOTO JE NÁŠ SVET (USA) 
Metodická príručka k didaktickej časti filmu 
 

 
 
 
Premiéra v SR: 13. október 2016 (Projekt 100), Koniec monopolu: 30. apríl 2026, Krajina 
pôvodu: USA, Rok výroby: 2016, Odporučená prístupnosť: MP 12, Formát: DCP, DVD, MP4, 
Jaz. verzia: anglicky s českými titulkami, Minutáž: 118 min. 
Žáner: drama 
Réžia a scenár: Matt Ross│ Kamera: Stéphane Fontaine │ Strih: Joseph Krings │ Hrajú: Viggo 
Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso, Nicholas Hamilton, Shree Crooks 
a ďalší.  
 
Vybrané ocenenia: MFF Cannes – Cena za réžiu v sekcii Istý pohľad (Un Certain Regard); MFF 
Karlovy Vary – Cena divákov 
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O filme  
 
V lesoch na severozápade USA žije Ben, ktorý oddane vychováva, tu v srdci divokej prírody, 
svojich šesť detí. Následkom nečakaných tragických udalostí je nútený spolu s nimi opustiť ich 
alternatívny svet a vydať sa do toho skutočného. Dochádza ku konfrontácii s realitou a otázkou, čo 
znamená byť rodičom.  
 
Otec Ben vychováva deti ku samostatnosti, odvahe. Učí ich žiť v súlade s divokou prírodou, učí ich 
vedieť zabojovať o holy život, ale zároveň je ich “pedagógom” a vzdeláva ich. Častokrát 
náročnejšie než učitelia v škola a oveľa náročnejšie, než bežní rodičia. Deti si musia sami čítať 
odborné knihy a vedieť zaujať  stanovisko k obsahu, obhájiť svoj názor a presvedčiť ostatných 
členov rodiny o svojej pravde. Ben v úlohe učiteľa však nie je mentorský a netrvá na správnosti 
svojho názoru, akceptuje  názor svojich detí. 
 
Ben pred svojimi deťmi nič nezastiera a hovorí im vždy pravdu. Keď sa rodina dozvie smutnú 
správu o matkinej smrti, spočiatku Ben nechce deti konfrontovať s konzumným svetom a zobrať ich 
na pohreb. Deti však svojho otva presvedčia a on sa stáva “vedúcim zájazdu” – “kapitánom 
Fantastickým” a berie deti na dobrodružnú cestu, plnú nástrah reálneho sveta, prekypujúceho 
hedonom. V reálnom svete rodina pocíti svoju odlišnosť od ostatných ľudí. Hľadanie a nájdenie 
kompromisu je vyvrcholením filmu. 
 
ASFK zaradila film do svojho výchovno-vzdelávacieho projektu FILMY PRE ŠKOLY, ktorý funguje 
na Slovensku už niekoľko rokov. ASFK vyčlenila zo svojej klubotéky viac než 40 filmov vhodných 
na školské projekcie. Filmy podľa obsahu rozčlenila do kategórií, v ktorých rezonujú aktuálne 
spoločenské témy. Študenti sa nimi môžu zaoberať na rôznych hodinách v rámci rozvrhu, napr. 
slovenský jazyk, história, náuka o spoločnosti, etika, psychológia, geografia atď. Zoznam filmov je 
každoročne dopĺňaný o novinky z ozvien domácich a svetových festivalov. Zmysel práce s filmom 
tkvie v čoraz viac absentujúcom vzťahu detí a rodičov.  
 
 
 
 

Režisér 
 
Matt Ross (1970) 
Americký herec, scenárista a režisér. Doteraz bol známy najmä ako 
herec, či už zo seriálov ako Veľká láska, Silicon Valley, American 
Horror Story, alebo z filmov Dvanásť opíc (1995), Tvár toho druhého 
(1997), Americké psycho (2000), Letec (2004), Dobrú noc a veľa 
šťastia (2005). Ako scenárista a režisér sa podpísal pod niekoľko 
krátkometrážnych filmov, napríklad Jazyk lásky (1997), ktorý mal 
premiéru na festivale Sundance. Tam boli po prvý raz uvedené i jeho 
dva celovečerné filmy: romantická dráma 28 hotelových izieb (2012) 
a Toto je náš svet (2016). Ten druhý mal európsku premiéru na 
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festivale v Cannes v sekcii Istý pohľad (Un Certain Regard), kde získal cenu za réžiu, a z festivalu 
v Karlových Varoch si odniesol Cenu divákov aj vďaka skvelému hereckému obsadeniu na čele 
s Viggom Mortensenom. Vďaka tomuto filmu zaradil filmový časopis Variety Rossa medzi 
10 nádejných režisérov (10 Directors to Watch) roku 2016. 
 
 

Základné inštrukcie pri práci s filmom 
 
Cieľom aktivít je porozumieť, resp. vysvetliť si postoje a vlastné názory študentov k 
životným situáciám otca Bena a celej rodiny filmu Toto je náš svet:  
 

1. Vytvorenie bezpečnej atmosféry pre študentov, kde môžu vyjadrovať svoje postoje a 
vlastné názory bez kritiky zo strany autority (vedúceho skupiny), vyhnite sa hodnoteniu 
prejavov emócii študentov  
 

2. Akceptácia všetkých názorov bez hodnotenia (skupina vie korigovať aj názory, ktoré 
nemusia korešpondovať s témou a zdajú sa byť nepatričné) 
 

3. V ideálnom prípade pracujte len s jednou triedou, skupinou ( homogenita zaručuje lepšiu 
dôveru, ale aj slobodu vo vyjadrovaní  názorov) 
 

4. V ideálnom prípade seďte v kruhu, sedenie bez bariér zlepšuje komunikáciu, oslobodzuje 
 

5. Vytvorte si dostatočný čas na zvládnutie aktivít,  neprerušujte komunikáciu v strede, či 
počas tém 

 
6. Ak sa vyskytne téma, ktorá vyvolá diskusiu, umožnite,  aby sa téma dokončila - aj na úkor 

ďalších možných aktivít   
 
7. Vnímajte,  čo študenti považujú za najdôležitejšie vo filme 

 

Aktivity 
 

• Dajte žiakom po filme krátku prestávku, celý čas totiž sedeli. Na úvod na rozhýbanie 
odporúčame  aktivitu „Výmena miest“.  
Z kruhu odoberte jednu stoličku a položte otázku (optimálne k filmu, napr. „Komu sa film 
páčil / nepáčil?“, nehľadajte odpoveď). Kto má na danú aktivitu odpoveď „áno“, postaví sa 
a hľadá si ďalšie voľné miesto. V strede kruhu zostane študent, ktorý opäť položí otázku. 
Zahrajte si niekoľko kôl. Cieľom  aktivity je trochu sa rozhýbať a zároveň hra umožní a 
napomôže, že vedľa seba nebudú sedieť študenti, ktorí sú kamaráti a ich príspevky do 
diskusie by mohli ostať len pre ucho kamaráta. 
 

• V nasledujúcej aktivite vyzývajte študentov, aby voľne asociovali k filmu, ktorý 
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videli.  
To znamená, aby slobodne hovorili o všetkom, čo v nich film vyvoláva. Tieto slová 
zapisujte na tabuľu (flipchart). Výroky nijako nekomentujte, len ich zapisujte. Získate 
prehľad všetkého, čo študentov zaujalo a oslovilo. 

 
 
• V tejto aktivite môžete postupne prejsť všetky asociované slová z predchádzajúcej 

aktivity.  
Dajte priestor všetkým, ktorí majú vlastný názor a chcú ho vyjadriť. Opäť nehodnoťte, táto 
aktivita pomôže k hlbšiemu vcíteniu sa do pocitov a názorov študentov. 
 

• V aktivite budete formulovať otázky pre celú triedu (je možné, že niektoré, resp. 
podobné sa už objavili vo voľných asociáciách, ale „opakovanie je matkou múdrosti“, takže 
by to nemuselo byť na škodu): 

 
 
Definujte slovo RODINA. Čo pre vás znamená? 
(Rodina je biosociálna skupina tvorená aspoň jedným rodičom a dieťaťom. Je malou 
sociálnou skupinou , tvorenou jednotlivcami spätými manželstvom, pokrvným 
príbuzenstvom alebo adopciou. Členovia rodiny sa riadia ustálenými vzormi správania sa, 
každý člen rodiny plní určitú sociálnu úlohu. Rodina má reprodukčnú, výchovnú, 
ekonomickú prípadne výrobnú, ochrannú a emocionálnu funkciu.) 
 
Reaguje „rodina“ a vzťahy v nej na vonkajšie podmienky, v ktorých musí existovať? 
(Rodina ako prostredie, s ktorým sme najviac spätí, nás výrazne ovplyvňuje a my 
ovplyvňujeme ju. Vytvára vlastné kultúrne prostredie, ktoré formuje osobnosť detí. Ale je aj 
obrazom doby a jej politických, sociálnych, ekonomických, kultúrnych, ekologických 
a iných podmienok a zásad. Rodine záleží na tom, aby správne plnila úlohy v oblasti 
socializácie svojich členov. Rodina odovzdáva kultúrne dedičstvo nasledujúcim 
pokoleniam. Rodina zaisťuje rovnováhu medzi emocionálnymi potrebami svojich členov.) 
 
Ako fungujú vzťahy vo vašej rodine?  
(V akom postavení ste vo vašej rodine? Ste spokojní so svojím postavením vo vašej 
rodine? Je u vás v rodine zachovaná klasická hierarchia? Kto všetko tvorí vašu rodinu? 
Túžite si založiť rodinu v budúcnosti? ) 
 
Aký je váš pohľad na Benovu rodinu? 
(Ktorý člen rodiny vás najviac zaujal a prečo? Aké pozitíva vidíte na živote tejto rodiny? 
Aké negatíva?) 
 
Aké emócie ste cítili pri sledovaní filmu? 
(Radosť? Hnev? Obdiv? Opovrhnutie? Súcit? Spolupatričnosť? Smútok?) 
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Chceli by ste žiť tak ako Ben a jeho deti? 
(Páči sa vám tento spôsob života? Znamená takýto spôsob života slobodu?) 
 
Čo pre vás znamená slovo „sloboda“? 
(Sloboda je neprítomnosť donucovania: nemusenie robiť to, čo sa nechce, z čoho však 
nevyplýva smieť robiť, čo sa chce; preto sa pojem slobody odlišuje od pojmu svojvôle. 
Sloboda je jedna zo základných spoločenských hodnôt. Nezávislosť, samostatnosť. Opak 
slova sloboda: otroctvo, režim, trest, závislosť. 
Čo pre vás znamená sloboda?) 
 
Ako na vás pôsobia Benove deti? 
(Zaujalo vás na nich niečo? Závidíte im voľnosť? Sú podľa vás šťastné? Máte vlastnú 
predstavu o výchove detí? Čo deťom nesmie/môže v živote chýbať?) 
 
Čo podľa vás znamená slovo „výchova“? 
(Výchova alebo edukácia je súčasť výchovnej skutočnosti, činnosť smerujúca k získaniu a 
zdokonaleniu schopností a vlastností človeka. Výchova je pôsobenie na procesy ľudského 
učenia a socializácie s cieľom premeny človeka po všetkých stránkach - telesnej, duševnej 
aj duchovnej; s cieľom pretvoriť človeka z bytosti spoločenskej na bytosť kultúrnu.  
Výchova je sprostredkovanie schopností, zručností a postojov, ktoré jestvujú v danej 
spoločnosti a ktoré sa pre jej trvanie a ďalší rozvoj pokladajú za dôležité odovzdať ďalším 
generáciám.Rôzne koncepcie výchovy boli ovplyvnené sociokultúrnymi podmienkami, 
odlišnými koncepciami chápania človeka, akcentáciou jednotlivých stránok výchovného 
procesu. 
Typy výchovy: 
Demokratická, harmonická výchova: vyznačuje sa prvkami demokracie, pochopenia. 
Existujú isté pravidlá hry a deti primerane kontrolujú. Od detí sa vyžaduje správanie na 
intelektuálnej a sociálnej úrovni, zodpovedajúcej ich veku a schopnostiam. Žiada sa od 
detí vyjadrenie názoru na prijatie určitého rodinného rozhodnutia.  
Autoritárska výchova: vyznačuje sa pevnosťou rozhodnutí rodičov, príkazmi. Rodičia sú 
nároční, kontrolujú a presadzujú svoju moc bez ohľadu na zrelosť dieťaťa, bez 
starostlivosti o obojstrannú komunikáciu.  
Zhovievavá /liberálna/ výchova: vyznačuje sa benevolenciou rodičov, ktorí kladú málo 
požiadaviek, deti majú bezstarostný život, chýba im kontrola a sociálna zodpovednosť. 
Zanedbávajúca výchova: nedbalosť rodičov o deti. Rodičia sa zaoberajú vlastnými 
aktivitami a nie tým, s kým sa ich deti stretávajú a ako trávia voľný čas a pod.  
Nadmerne ochranná výchova: “opičia láska”. Predstavuje nadmernú starostlivosť rodiča 
o dieťa – robí všetko “len pre jeho dobro”. Prianie dieťaťa mu je často rozkazom. 
Disharmonická výchova: vyznačuje sa rozporuplnosťou. Rodičovské reakcie sú riadené 
momentálnymi popudmi a náladami. Neexistujú jednotné kritériá výchovy. Niekedy 
tolerované správanie je inokedy trestané. 
Merkantilná výchova: neodôvodnené odmeňovanie dieťaťa 
 
Ako Ben vychováva svoje deti? 
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Čo je vám na spôsobe života tejto rodiny sympatické? Čo nesympatické? 
 
Čo pre vás znamená slovo „budúcnosť? 
(Ako si ju predstavujete? Čo chcete v živote dosiahnuť? Čím chcete byť? Ako chcete žiť? 
Aká je budúcnosť tejto rodiny? ) 
 
 

Možné témy na ďalšiu diskusiu 
 
● Čo pre vás znamená vaša rodina?  
● Čo pre vás znamenajú peniaze? 
● Čo pre vás znamená škola/ vzdelanie? 
● Kto alebo čo je vo vašom živote najcennejšie? 
● Stojí za to žiť? 
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