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/ Před projekcí /
Aktivita má otevřít diskusi o filmu. Cílem diskuze nejsou správné odpovědi, ale zamyšlení nad důležitostí pojmenování 
jevů. Název filmu se do češtiny překládá jako Jak jsem randil s Amber. Můžeme se studenty mluvit o tom, zda je nutné 
titul překládat, či zda je pro ně anglický název plně srozumitelný.

Trailer by měl studenty naladit na sledování filmu a zároveň otevřít otázku, kdy se film odehrává. Je to pro studenty 
z ukázek čitelné?

Můžeme též pustit úvodní scénu do 02:33, poté film zastavit, studenti si na papír napíšou svůj tip, kdy se film odehrává, 
a poté můžeme pokračovat v projekci. (Ukázku je třeba zastavit přesně, poté se již objeví letopočet 1995).

/ Po projekci /

Název filmu
Pracovní název filmu je Beards. Můžeme zde pracovat s pojmem „patriarchální konstrukt“, který ve filmu několikrát zazní. 
Co symbolizují vousy?

Kde ve filmu najdeme odkazy na takový konstrukt – výcvik budoucích kadetů a poznámky o pletení a háčkování, neustálé 
narážky na sexuální orientaci Amber a později i Eddieho, bizarní video o sexuální výchově od 17:30, Amber se Eddieho 
ptá na Simone de Beauvoir, a ten na konci čte její Druhé pohlaví, atd.

Autorka materiálů: Ivana Lipovská
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Příběh filmu
Děj filmu se odehrává v 90. letech v Irsku. Eddie a Amber chodí do katolické školy a narážejí na předsudky svého okolí.
Eddie si není jistý svou orientací a Amber je lesba. Aby vyhověli požadavkům a očekávání společnosti, začnou spolu naoko 
chodit. Vydají se na cestu do Dublinu, kde v gay klubu potká Amber Sarah, do které se zamiluje. Eddie zde začíná svůj 
vnitřní coming out. Předstírání heterosexuálního vztahu je pro Amber dále nemožné, otevřeně přizná svůj vztah se Sarah. 
Eddie se svou sexuální orientací bojuje, je přijat na výcvik kadetů.
Amber Eddieho nakonec přesvědčí, že musí přijmout sám sebe a opustit armádu i maloměsto.

Dějová linka příběhu není uzavřená. Eddie na konci odjíždí z maloměsta s penězi, které mu dala Amber do začátku 
nového života.
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Hrdinové
Hlavní hrdinové jsou si velmi podobní. Rozdíl v sociálním postavení jejich rodičů není podstatný. Amber nemá otce – ten 
spáchal sebevraždu. Eddieho otec je voják a často odjíždí na dlouhé mise. Oba zažívají ve škole narážky na svou sexuální 
orientaci, oba se jim snaží čelit.

Co chtějí?

Eddie i Amber něco jiného deklarují, a po něčem jiném v hloubi duše touží.

		Eddie dlouho přijímá otcem nalinkovanou dráhu vojáka a přesvědčuje sebe i Amber, že být vojákem skutečně chce.

		Amber šetří po 10 librách na život v liberálním Londýně.

		Nakonec je všechno jinak. Amber přiznává svůj vztah se Sarah a zůstává doma, zatímco Eddie odjíždí.

Studentům nejprve stručně vysvětlíme pojem sekvence. Ve filmu rozumíme sekvencí sérii scén, které tvoří ve vyprávění 
ucelenou jednotku. Ta je obvykle spojená v místě, či v čase. Sekvence by měla mít nejméně tři scény, obvyklý počet je 
7–10.

Žádný výběr sekvence studenty není správný nebo špatný. Podle toho, které sekvence studenti vyberou nejčastěji, 
probereme zásadní okamžiky příběhu. Sekvence doplníme do osnovy, kterou si studenti vytvořili.

Prostředí ve filmu
Hlavní kontrast je mezi prostředím maloměsta (klidné tempo, tlumené barvy) a Dublinu (gay klub 49:08 – 49:52 – 
dynamický střih, střídání ostrých barev).

Cesty vlakem a autem posouvají vztah obou hrdinů, pohyb symbolizuje únik z prostředí maloměsta, nervozitu, 
ale  i očekávání.

Školní prostředí filmu umožňuje srovnání mezi irskou školu v 90. letech a naší současnou školou. Jakých odlišností si 
studenti všimli (např. uniformy, řádové sestry, oslovování učitele jménem)?

Jaké jsou výhody/nevýhody života na maloměstě/ve velkoměstě?

Hudba ve filmu
Může hudba či soundtrack inspirovat ke zhlédnutí filmu?

Coming out Eddieho a Amber.

Scéna v gay klubu – Brenda Lee You can depend on me: 36:19 – 38:49

Scéna na pláži – Girlpool Cut your Bangs: 1:02:15 – 1:03:18



„Dobudeme celý svět“
			49:08 – 49:52 

Hrdinové jsou pod vlivem prášků, které si společně vzali. Postupně se uvolňují, ale volnost, svoboda je jen iluze 
navozená chemií a hudbou. 
Kamera a střih jsou rychlé, barvy ostré. 
! Může dojít ke stroboskopickému jevu. 

Iluze svobody končí náhle, Eddie pozná známého z kadetské přípravky.

Mezioborové inspirace pro pedagogy
Práci s filmem je možné realizovat v rámci různých vzdělávacích oblastí či témat, například:

	Občanská výchova – výchova k občanství –  téma LGBT, coming out, gender

	Jazyky – film je možné pustit bez titulků
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