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ROZBITÝ SVET (Veľká Británia) 
Metodická príručka k didaktickej časti filmu 
 

 
 
Hraný film Rozbitý svet (Veľká Británia, 2012), Premiéra v SR:  13. marec 2014, Koniec 
monopolu: 7. august  2023, Odporučená prístupnosť: MP12+, Formát: DCP, DVD, 90 min. 
min., jaz. verzia: anglicky + české titulky , Žáner: dráma, Réžia:   Rufus Norris / Scenár: Mark 
O’Rowe / Kamera: Rob Hardy– R.S.C./ Hudba:  Electric Wave Bureau /  Hrajú: Tim Roth, Eloise 
Laurence, Cillian Murphy, Zana Marjanovič, Robert Emms, Rory Kinnear, Rosalie Kosky-Hensman, 
Faye Daveney, Martha Bryant, Bill Milner, Denis Lawson, Clare Burt a ďalší. 
 
Vybrané ocenenia: British Independent Film Awards 2012 (Najlepší britský nezávislý film, Najlepší 
mužský herec vo vedľajšej úlohe – Rory Kinnear; Stockholm Film Festival 2012 - najlepší herec – 
Tim Roth; MFF Praha Febiofest 2013 – Grand Prix pre najlepší film. 
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O filme  
 
Najlepší britský nezávislý film roku 2012. Rozbitý svet je silnou, podmanivou a dojemnou štúdiou 
lásky v jej mnohých podobách: v idealizovanej, neopätovanej, nechcenej a napokon aj v tej 
bezpodmienečnej. Filmový debut doteraz výsostne divadelného režiséra Rufusa Norrisa  obsahuje 
typicky ostrovný nekompromisný sociálny rozmer. Fascinujúca Eloise Laurenceová z nehereckých 
radov ako predstaviteľka hlavnej detskej postavy, suverénne zvládnuté výkony dospelých hercov 
(Tim Roth, Cillian Murphy, Rory Kinnear) - to všetko v kombinácii s pôsobivou kamerou a výraznou 
hudobnou zložkou,( o ktorú sa postaral exlíder skupiny Blur Damon Albarna) vytvára citlivo a 
sugestívne ladený opus, ktorý má čo ponúknuť a o čom rozprávať.  
 
Rozbitý svet je príbehom malej Skunk. Skunk má jedenásť a je diabetička. Svoje ochorenie má 
pod kontrolou a svedomito si každý večer meria hodnoty cukru v krvi. Žije spolu so svojím 
pohodovým bratom a milujúcim otcom. Ich vzťahy sú harmonické a plné lásky. Začali sa prázdniny 
a tie priniesli Skunk do života prvú lásku, šťastné a hravé dni s bratom, opatrovateľkou a jej 
priateľom. Svet je bezstarostný až do okamihu, kedy pred jej očami sused Oswald z vedľajšieho 
domu surovo zmláti milého, ale psychicky narušeného mladíka Ricka. Detskú nevinnosť nahradí 
neprikrášlená realita a všetko sa začne rúcať. Domov, okolie i škola sa stávajú miestom zrady. 
Budúcnosť je zložitý „rozbitý“ svet. 
Spolu so Skunk sledujeme život ďalších dvoch rodín. Príbehy sa prelínajú a navzájom ovplyvňujú. 
Prchký otec Oswald sám vychováva svoje tri dcéry a v snahe ochrániť ich pred celým svetom 
používa len agresiu. Rovnako agresívne správanie potom kopírujú jeho tri dcéry, ktoré terorizujú 
celé okolie doma i v škole. Na druhej strane ulice i príbehu stojí v protiváhe vzťah Ricka a jeho 
zúfalo milujúcej matky. Láska, ktorá môže byť ťaživá a vie aj uškodiť. Každej z týchto rodín niečo 
chýba a každú niečo vháňa do slepej uličky. Postavy a ich osobité príbehy  sú si v niečom 
podobné. Nezadržateľne sa rútia dopredu, prelínajú sa a vzájomne do seba narážajú. Táto 
psychologická mozaika príčin a dôsledkov, ktorá navonok vyznieva miestami magicky, odzrkadľuje 
pocity a skutky vo svojej neprikrášlenej a autentickej podobe. Nielen dospelého, ale aj detského 
diváka vtiahne do deja nevtieravo a  pravdivo ho sprevádza malými aj veľkými drámami 
každodenného života. Ubiehajú dni, ktoré sa môžu javiť všedne, no ani jeden nie je banálny a bez 
významu. 
Emócie, humor a napätie – to všetko nás čaká vo filme Rozbitý svet. Rozbitý svet očami detí, aj 
očami dospelých. A na záver strhujúce vyvrcholenie, ktoré v každom divákovi zanechá silný 
zážitok. 
 
Režisér o filme: “K tomuto nádhernému a neuveriteľne dojemnému príbehu ma priviedla dvojaká 
výzva:verne zachytiť podstatu otvoreného, živého dieťaťa a zároveň súcitiť so všetkými dospelými, 
ktorí ju, každý svojim spôsobom, sklamú. Chcel som vykresliť nesentimentálnu a absolútnu oslavu 
života na zdanlivo tragickom mieste.” 
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Režisér 
 
Rufus Norris je divadelný režisér ocenený mnohými cenami. Zaujal pozornosť v roku  2001 
naštudovaním hry Afore Night Come v divadle Young Vic, za ktoré získal Cenu Evening Standard 
ako najsľubnejší debutant. V roku 2004 získal druhú cenu Evening Standard a Cenu kritikov za 
naštudovanie Rodinnej oslavy v Almeida Theatre, ktorú neskôr uviedol aj na West End a na 
Broadwayi. Rufus režíroval mnoho kritikou výborne prijímaných predstavení. Jeho  Kabaret na 
West Ende  získal dve ceny Laurenca Oliviera. V roku 2008 získali Rufusove Nebezpečné 
známosti s Laurou Linney a Benom Danielsom päť nominácií na Cenu Tony, vrátane ceny za 
najlepší revival. V roku 2009 debutoval na poli filmu krátkym filmom King Bastard v produkcii BBC 
Films. Rozbitý svet je jeho celovečerný debut. 
 
 
 
 

Základné inštrukcie pri práci s filmom 
 
Cieľom aktivít je porozumieť, resp. vysvetliť si postoje a vlastné názory študentov k 
životným situáciám hlavnej postavy Skunk:  
 

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 
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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 
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).  
 
Skúste popísať rodinnú konšteláciu a celkové pomery, v ktorých Skunk vyrastala? 
(Matka, ktorá odišla od rodiny. Milujúci otec. Kamarátsky vzťah s bratom. Vychovávateľka 
Kasia – má snahu nahradiť matku?  ) 
 
Skúste popísat prostredie, v ktorom Skunk a jej rodina býva? 
(koniec ulice – slepá ulica, vrakovisko, rozostavaný dom suseda. Existujú obytné časti, kde 
žijú sociálne slabšie rodiny a naopak, časti, kde žijú „bohatí“? Môže prostredie ovplyvniť 
život celej rodiny?) 
 
Popíšte ďalšie rodiny, ktoré bývajú v susedstve. Ako sa navzájom ovplyvňujú? 
(agresívny otec Oswald a jeho tri dcéry, mentálne narušený chlapec Rick, jeho matka a 
otec…Akú môže mať láska k deťom podobu? Aký druh lásky k deťom je podľa vás ten 
správny? Oswald je takisto milujúci otec, ktorý sa snaží uchrániť svoje dcéry pred 
nástrahami života. Pokojný a harmonický vzťah Archieho ku Skunk a jej bratovi Jadeovi. 
Bezvýhradná láska matky k synovi Rickovi, ktorá z neho aj kvôli postihnutiu robí stále 
dieťa. Materinská láska, ktorá môže zraňovať. ) 
 
Skunk je vo fáze dospievania. Čo je to dospievanie? 
(U človeka je dospievanie obdobie, keď sa dieťa mení na dospelého človeka – muža, 
ženu. Charakterizované je funkčnými, morfologickými, biologickými, psychickými a 
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sociálnymi zmenami. Zaznamenali ste na sebe dospievanie? Čo sa vo vás udialo? 
Uvedomuje si dieťa tento stav?) 
 
Môže náhoda (šťastná, nešťastná, incident) ovplyvniť život? 
(Skunk prežívala prázdniny. Bola šťastná a bezstarostná. Zmenil sa jej život od chvíle, 
kedy bola svedkom brutálneho útoku suseda Oswalda na psychicky narušeného Ricka? 
Odrazu sa začalo rúcať všetko: vzťah Kasie a učiteľa Mikea, šikanovanie v škole, vzťah 
s otcom, ktorý jej odmietne kúpiť nový mobil, prvá láska odchádza... Skunk zrazu vstúpi do 
nepochopiteľného sveta dospelých, jej dospievanie sa urýchli cez mnohé ďalšie, jej veku 
neprimerané zážitky. Prechádza veľkým vývinovým oblúkom od detskej nevinnosti a 
hravosti k zneisteniu až sklamaniu v dovtedajších istotách) 
 
Kedy a ako sa začínajú prvé vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, aké riziká so sebou 
prinášajú? (Skunk prežíva prázdninovú lásku s chlapcom, ktorá je založená na 
kamarátstve, romantike, spoločných chvíľach vonku a prvej obyčajnej puse. Na rozdiel od 
svojej susedky, ktorá už má skúsenosti so sexom a sexuálnymi praktikami, dokonca 
otehotnie. Toto je téma, kde by bolo možné hovoriť o antikoncepcii, o možnosti nikam sa 
neponáhľať, o tom, že nie je všetko pravda, čo spolužiaci povedia o svojich skúsenostiach, 
niekedy však aj áno a to obnáša rôzne riziká. Upozorniť na riziko pohlavne prenosných 
chorôb a že najlepšou prevenciou je monogamný vzťah). 
 
Stretli ste sa na škole so šikanou? Existuje? Čo je podľa vás šikana? 
(Šikanovanie je prílišné zámerné preháňanie osoby, kladenie jej prekážok, násilné 
ponižujúce správanie voči nej alebo jej týranie zo strany jednotlivca alebo skupiny. 
Šikanovaná osoba sa spravidla nemôže tejto situácii vyhnúť a nie je schopná sa jej účinne 
brániť. Pre šikanovanie je typický nepomer síl medzi páchateľom a obeťou a častá pasivita 
a bezmocnosť obete. Šikanované sú väčšinou osoby slabšie, menej informované či 
akokoľvek výraznejšie odlišné. 
Skunk sa na škole stretne prvýkrát so šikanou zo strany najmladšej z troch dievčat suseda 
Oswalda. Dokáže sa postaviť na odpor. Je lepšie postaviť sa na odpor, alebo sa 
prispôsobiť? Komu sa zdôveriť – rodičom?, učiteľom? Prečo agresor šikanuje? ) 
 
Čo vo vás zanechal film Rozbitý svet? 
(Ktorú časť filmu považujete za najdôležitejšiu? Čo bolo podľa vás kľúčové? Ako sa film 
skončil? Je to film optimistický alebo depresívny? Udalosti, ktoré sa fo filme odohrali sú 
bežné v dnešnom svete, alebo sa vám zdajú byť vykonštruované? Prečo? Poznáte vo 
svojom okolí niekoho, kto niečo podobné zažil?) 
 

Možné témy na ďalšiu diskusiu 
 
● Aké je to žiť v normálnom “ nerozbitom“ svete“ a aké možnosti nám zaručuje 
rodina? (Aj keď často nie kompletná) 
● Čo pre vás znamená priateľstvo? Máte fungujúce priateľstvá z detstva?  
● Čo sa vám prvé vybaví pri slove ŠKOLA? 
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● Rozprávate sa s rodičmi o tom, aké to bolo, keď ste boli malí? Čo si pamätajú 
rodičia? Čo si pamätáte vy? 
● Ktoré z detí by ste si vybrali za priateľa? Skunk, jej brat Jade, Rick, tri sestry 
Oswaldové? 
● Myslíte si, že téma filmu zodpovedá iba spoločnosti vo Veľkej Británii, alebo je 
aktuálna aj na Slovensku? 
● Stojí za to žiť? 
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