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01SYNOPSE
Hrdinou je šestnáctiletý David, má krásnou přítelkyni, rodiče ho podporují ve všem, do čeho se pustí, 
a vytvářejí mu patřičné finanční zázemí. Právě se přestěhoval do Zlína a nastupuje do nového hokejového 
týmu Vlků, kde bojuje o místo brankářské jedničky. 

Jako nováček přichází do pevně semknutého kolektivu hráčů, což bohužel nevěstí nic dobrého. Mohou 
za to Davidovy dlouhé vlasy, kvůli kterým se ihned stane terčem posměchu? Nebo fakt, že Davidův hlavní 
rival, brankář Miky, je trenérův syn? Spirála šikany a vzájemných bojů se roztáčí. Pro většinu hráčů je to 
zpočátku asi jenom zábava, ale kapitán Jerry tlak neustále stupňuje. Někteří s tím možná nesouhlasí, ale 
nikdo nic neudělá. A šikana se z kabiny následně přesune i na internet…

David nezvládá školu, jeho krásná holka se s ním rozejde. Snahy rodičů mu pomoci všechno naopak ještě 
zhoršují. Podaří se Davidovi vybojovat své místo v týmu, ve škole, v životě, a Vlky porazit?

02METODICKÁ TÉMATA FILMU
Tento film se věnuje problematice přijetí nového člena se zdravotním handicapem do zaběhnuté sociální 
skupiny, jejíž členové se podílejí na fyzické šikaně, která následně přejde v kyberšikanu. Nový člen navíc 
pochází z prostředí, kde finance nehrají důležitou roli.

 � šikana
 � kyberšikana
 � zdravotní handicap
 � odlišný sociální status



OTÁZKY – ŠIKANA

1. Která postava Vám byla ve filmu nejvíce sympatická a proč?

2. Kdo máte dojem, že ve filmu jednal správně (pomohl, zastal se, našel řešení)?

3. Kdo máte pocit, že se mohl zachovat jinak? Pokud znáte způsob, napište jak.

4. Vysvětlete, co je to šikana?
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5. Myslíte si, že kdybyste v budoucnu byli obětí fyzické šikany, že byste věděli, jak postupovat  
    a na koho se obrátit?

6. Víte o někom, kdo byl obětí fyzické šikany?

7. Jaké to mělo důsledky pro oběť šikany a pro agresora, pokud jste šikanu ve svém okolí zažili?

8. Jaké kroky jste podnikli nebo mohli podniknout, aby byl agresor vypátrán?
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OTÁZKY – KYBERŠIKANA

1. Vysvětlete, co je kyberšikana.

2. Zaznamenali jste kyberšikanu ve svém okolí?

3. Jaké následky jste zaregistrovali na oběti kyberšikany?

4. Jak byl potrestán agresor?
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5. Komu jste o problému řekli? S kým jste to sdíleli?

6. Kterou formu považujete za silnější: fyzickou šikanu nebo kyberšikanu?
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OTÁZKY – ZDRAVOTNÍ HANDICAP

1. Jak byste charakterizovali pojem handicap?

2. Víte o někom, kdo nebyl přijat z nějakého důvodu do vaší skupiny? (třídy, kroužku apod.)

3. Jaké byly důvody jeho nepřijetí do skupiny?

4. Podařilo se mu začlenit se alespoň částečně nebo vůbec?

6  |  METODICKÝ LIST SMEČKA 



5. Jak si myslíte, že se cítí člověk, který není nikým přijat a je tzv. „outsider“,  
    protože je z nějakého důvodu „jiný“?

6. Znáte někoho se zdravotním handicapem?

7. Domníváte se, že člověk s handicapem může být obětí šikany/kyberšikany a proč?
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OTÁZKY – ODLIŠNÝ SOCIÁLNÍ STATUS

1. Co se podle Vás skrývá pod pojmem sociální status?

2. Máte dojem, že odlišnost finančního zázemí může ovlivnit kamarádské vztahy ve škole?

3. Považujete společenské kontakty za výhodu do života nebo spíše nevýhodu?

4. Jak důležitou roli podle vás hraje finanční zázemí rodiny?

5. Domníváte se, že je správné, když rodiče své dítě zahrnou „materiálním nadbytkem“,  
    protože se mu nemohou dostatečně věnovat?
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