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STÁLE SPOLU (Slovensko) 
Metodická príručka k didaktickej časti filmu 

 

 

 
Premiéra v SR: 4. jún 2015, Krajina pôvodu: Česká republika, Rok výroby: 2014 
Odporučená prístupnosť:  MP 12 +, Jaz. verzia: česky, Minutáž:  74 min. 
Žáner: dokumentárny film 
 
Réžia: Eva Tomanová │ Strih: Dominik Krudský/Krasimíra Velitchková │ Produkcia: Jiří Konečný  
Kamera: Petr Koblovký / Jiří Krejčík / Michal Vojkuvka / Patrik Balonek / Petr Mlčoch │ Hrajú: 
rodina Mlčochovcov: Petr, Simona, Dora, Kaspar, Prokop, Silvestr, Severín, Horymír, Perla, Irenej, 
Rosa  
 
 
 
Realizáciu a distribúciu filmu finančne podporil    
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O filme  
 
Petr Mlčoch sa narodil ako mestský človek, v byte na predmestí Plzne. Keď skončil strednú školu, 
išiel študovať kybernetiku na Karlovu univerzitu v Prahe. Jeho žena Simona vyrástla v  Prahe 
a študovala český jazyk a históriu, tiež na Karlovej univerzite a tu sa aj stretla s Petrom. Dnes sú 
spolu už 25 rokov, majú 9 detí, nemajú tečúcu vodu, kúpeľňu ani toaletu. Žijú v dome, ktorý si sami 
postavili na lúke na Šumave. Radšej sa spoliehajú na svoje vlastné zdroje, než by mali svoju 
slobodu obetovať civilizácii. Príbeh ľudí, pre ktorých rodinné spolužitie a súdržnosť znamená viac 
ako materiálne zabezpečenie. V čase konzumu a komfortu sa rozhodli pre opačný smer.  
 
Je ich prístup utópiou, ktorá hraničí s masochizmom alebo správna cesta ako žiť? Čo si o tom 
myslia ich deti? Aký je život s mužom, ktorý použil vlastnú rodinu na jeho experiment o živote 
 
„Autoritou v rodine je otec. Je to napokon odvodené od slova autor,“ vysvetľuje Peter svojim dvom 
dospievajúcim synom. Chlapci, ktorí nedokážu pred kamerou naformulovať plynulú vetu však 
budúce „autority“ rozhodne nepripomínajú. Všetci spolu žijú na samote v maringotkách, deti 
nechodia do škôl, rodičia nepracujú. Žijú v súzvuku s prírodou, avšak v ostrom konflikte 
s moderným svetom svojho vlastného druhu. 

Autentický pohľad na plynúce dni tejto netypicky žijúcej českej rodiny núti diváka sústrediť sa skôr 
na diskusiu, ktorú snímka otvára, než na samotné hodnotenie dokumentu.  Nakoľko má právo rodič 
takto vyhraneným svetonázorom ovplyvniť životy svojich potomkov? Dá sa skutočne žiť nezávisle 
od spoločnosti, alebo sa človek stane len pokryteckým parazitom na jej okraji? Mala by spoločnosť 
ponúknuť svojim členom viac možností pre alternatívny spôsob života, alebo by mala proti ľuďom 
ako je Peter zakročiť? 

Snímka Stále spolu je silný dokumentárny príbeh rodiny, ktorá sa rozhodla žiť inak ako väčšina. 
Môže inšpirovať, pobaviť aj pobúriť. Určite však zaujme. Ideálne by bolo, ak by sa k jej aktérom 
režisérka ešte tak o desať rokov vrátila a zmapovala, kam to dotiahli...alebo nedotiahli. 

 

Režisér 
 
Eva Tomanová 
Eva Tomanová začala svoju cestu k režisérskej práci postupne. Od elévskych 
rokov pri štúdiu, prešla do relácie Na vlastní oči, kde pod vedením ostrieľaných 
žurnalistov a režisérov natočila 130 reportáží, vo vrcholnom období relácie už 
ako vedúci reportér a režisér. Rozhodnutie, či bude preferovať viac žurnalistickú 
alebo režijnú tvorbu, jej umožnilo krátke pôsobenie v pozícii šéfa publicistiky TV 
Barrandov. Rozhodla sa pre réžiu. Pod záštitou Fera Feniča vytvára do cyklu 
České milování prvé ucelené televízne dokumenty, v spoločnosti zvučných 
mien českej filmovej a televíznej réžie. Získané znalosti prenáša do Českej 

televízie. Natáča dokument Ve Stínu Lebek, obľúbený na outdorových festivaloch, dokument Škola 
chodí za dětmi, portréty do relácie Pološero, a občas si odskočí k svojej pôvodnej profesii do 
relácie Reportéři ČT. Česká televízia jej dáva dôveru, a tak vzniká jej celovečerný debut „Stále 
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spolu“. Ta sa vypláca, v produkčnej spoločnosti Endorfilm a za podpory DOK.inkubátora a Státního 
fondu kinematografie, vzniká dokument, ktorý je vybraný do súťaže na festivale IDFA a získava aj 
spolu s ďalšími dvoma snímkami nomináciu na najlepší film. Hoci dokument s úspechom obchádza 
festivaly, dosahuje vysoké divácke hodnotenia a je aj priaznivo vnímaný filmovými profesionálmi, 
Eva Tomanová vôbec nepoľavuje v práci a súbežne pripravuje ďalší dokument s pracovným 
názvom „Virus“. Má neopozeraný a filmový prístup k látke, civilné videnie sveta, schopnosť pre 
nezaujaté zobrazenie, a v jej práci je vidieť filmovosť, ktorú dnes v dokumentoch často ubíja 
žurnalistika a publicistika. 
 

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

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. 
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 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. 

 

 
OTÁZKY DO DISKUSIE 

 

 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).  
 
Aká by bola vaša prvá otázka na režisérku filmu? 
 
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.) 
 
Popíšte vaše postavenie 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 rodinu Mlčochovcov? 
(Ktorý člen rodiny vás najviac zaujal a prečo? Aké pozitíva vidíte na živote tejto rodiny? 
Aké negatíva?) 
 
 

http://www.asfk.sk/
mailto:asfk@asfk.sk


 
| ASFK | www.asfk.sk | Kontakt a programovanie: e-mail: asfk@asfk.sk | tel: 02/5465 2018 

 

 

Aké emócie ste cítili pri sledovaní filmu? 
(Radosť? Hnev? Obdiv? Opovrhnutie? Súcit? Spolupatričnosť? Smútok?) 
 
Je život Mlčochovcov slobodný? 
(Žijú deti Mlčochovcov slobodne? Sú alebo zostanú závislí na rodičoch? Žijú otec a matka 
slobodne? Páči sa vám tento spôsob života?) 
 
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?) 
 
Mal by existovať vzťah Mlčochovci verzus štát? 
(Aké pravidlá má tento vzťah mať? Má štát právo zasahovať do života Mlčochovcov? Majú 
právo Mlčochovci využívať dávky od štátu? Aký je váš názor?) 
 
Ako na vás pôsobia deti Mlčochovcov? 
(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 
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momentálnymi popudmi a náladami. Neexistujú jednotné kritériá výchovy. Niekedy 
tolerované správanie je inokedy trestané. 
Merkantilná výchova: neodôvodnené odmeňovanie dieťaťa 
 
Ako Mlčochovci vychovávajú svoje deti? 
 
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? 
● O čom by ste nakrútili svoj dokumentárny film? 
● Kto alebo čo je vo vašom živote najcennejšie? 
● Stojí za to žiť? 
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