
Stanovisko CPPPaP Trenčín k filmu „Kto je ďalší?”

Film NIE JE VHODNÝ na plošné premietanie a NEPLNÍ FUNKCIU

PREVENCIE

Dňa  14.  11.  2019  CPPPaP a  MPC Trenčín  zorganizovali  diskusiu  s  režisérom,  scenáristom  a

producentom filmu Mirom Drobným. Autor je známy u nás i vo svete najmä vysoko oceňovaným

animovaným  seriálom  „ovce.sk.”  Druhá  lektorka  bola  PhDr.  Nataša  Slavíková,  odborníčka  na

mediálnu  gramotnosť  a  členka  Rady  Audiovizuálneho  fondu.  Odborný  seminár  prebehol  pod

záštitou MPC Trenčín.

Obaja lektori  rozprávali  o filme a jeho úlohe pri  plnení  prevencie kyberšikany na slovenských

školách formou plošného premietania pre celé triedy v prostredí kina. PhDr. Slavíková garantovala

vhodnú vekovú hranicu 12+ a podporila  film vyhlásením, že  plní  funkciu edukačného nástroja

online  ochrany  detí.  Na  niekoľkých  slide-och  svojej  prezentácie  načrtla  základné  metodické

usmernenie – otázky a zamyslenia k filmu v rámci diskusie so žiakmi realizovanej v triede po

premietaní. Dozvedeli sme sa, že tieto námety školy zatiaľ nemajú k dispozícii.

Na otázky zúčastnených, či je film vhodný plošne premietať, či nie je potrebné pripraviť žiakov

dopredu na tému filmu, či netreba informovaný súhlas rodičov, či niektorí žiaci nereagujú emočne

negatívne  (až traumaticky) na film (a ako sú ošetrení?) a či – keďže sa plošne premieta a videli ho

„tisícky detí” sa realizujú diskusie v každej triede po premietaní, autor argumentoval zozbieranými

reakciami detí  „1000 výpovedí o filme”, ktoré pozitívne oceňujú prínos filmu najmä v prevencii

online šikanovania (s ktorým má najviac detí skúsenosti).  To, že niektoré deti môžu zareagovať

negatívne na film, nemôže podľa režiséra, znehodnotiť celkový preventívny prínos filmu.

Nevýhodou prítomných odborných zamestnancov bolo, že film pred odborným seminárom nevideli,

nakoľko sa v kinách premieta  už len na vyžiadanie.  Preto oslovili  Cine-max Trenčín a  film si

pozreli 6. 12. 2019. 

Medzitým  k  filmu  vydali  negatívne  stanoviská  MUDr.  Kaščáková,  PhD.,  prof.  Madarasová

Gecková,  PhD. -  podpísané pod petíciou k preskúmaniu vhodnosti  filmového diela  pre školské

predstavenia,  ďalej  VÚDPaP,  primátor  mesta  Trenčín  a  dištancovalo  sa  od  neho  Ministerstvo

školstva. 

CPPPaP sa  rozhodlo  vydať  stanovisko  nielen  na  základe  počutých  informácií,  ale  na  základe

zhliadnutia  samotného  filmu.  Po  filme  prebehla  v  priestoroch  MPC  diskusia  s  odbornými  a

pedagogickými zamestnancami ZŠ a SŠ Trenčín, kde  sa prítomní jednoznačne zhodli, že film

NIE JE VHODNÝ na plošné premietanie a NEPLNÍ FUNKCIU PREVENCIE:



 dva  príbehy  končia  tragicky,  v  prvej  epizóde  odchádzajú  hlavní  aktéry  šikany

„nepotrestaní”, nie sú vystavení dôsledkom svojich činov

 roly  dospelých  (rodič,  učiteľka)  sú  negatívne  zobrazené  –  zlyhavajú  v  pomoci  dieťaťu,

neexistuje tu rola  „dobrého” dospelého, nevytvára sa opätovné spojenie medzi dieťaťom a

dospelým

 v časti o rooftoperoch je vlámanie do rôznych budov (kriminálny čin) za účelom získania

videí  „odobrené” atraktivitou ich aktivít

 film  neponúka  alternatívne  riešenia,  možnosti  pomoci  a  zmeny,  nedáva  nádej  na

zlepšenie situácie, zanecháva miesto toho pocit bezmocnosti a beznádeje

 v celom filme absentuje podpora úcty a hodnoty k sebe samému, k druhému človeku a

k životu

 v súlade s petíciou neodporúčame exponovať maloletých divákov tomuto filmovému

dielu, ani starším divákom neodporúčame premietať všetky tri diely spolu.

Film nastavuje zrkadlo doby a online priestoru, v ktorom sa dnešné deti a mladiství pohybujú. Autor

ukázal, akým problémom (a ich extrémnej podobe) mnohí musia čeliť. Je potrebné až nevyhnutné

sa o týchto témach s deťmi rozprávať, podporovať ich v zvládaní náročných situácií a ponúkať im

možnosti pomoci pri zachovaní základných princípov prevencie.


