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Disertacija je razdeljena na sedem med seboj logično povezanih poglavij. Potem 
ko avtor uvede bralca v svet filmske umetnosti, zelo dobro predstavi zgodovinski 
pregled uprizarjanj Kristusovega pasijona v likovni, v dramski in v filmski umetno-
sti. V tretjem poglavju se odloči za teoretično analizo Gibsonovega pasijona s te-
ološkega, bibličnega in zgodovinskokritičnega vidika; pri tem se opira tudi na iz-
virna besedila. V skladu z zastavljeno tematiko v nadaljevanju prihaja avtor vse 
bliže pedagoški aplikaciji. Tako v četrtem poglavju razišče in predstavi možnosti 
uporabe filmske umetnosti v katehezi in v pastoralnem delu, pri tem pa smiselno 
upošteva psihološke značilnosti posameznih razvojnih stopenj. Peto poglavje je 
namenjeno didaktičnim pristopom in metodam uporabe filma v edukaciji, šesto 
pa pedagoškim učinkom in kritični refleksiji navzočnosti filmske industrije v Cerkvi; 
to osvetli tudi z navajanjem ustreznih Cerkvenih dokumentov. Sedmo poglavje 
vsebuje postopke in rezultate zelo dobre empirične raziskave.

Doktorska disertacija Andraža Arka vsekakor poglobljeno predstavi temeljne 
značilnosti filmskega pristopa k pastoralno-vzgojnemu delu z uporabo filma Mela 
Gibsona Kristusov pasijon. Teološka utemeljenost in zgodovinski pregled se pre-
pletata in tako logično uvedeta v eksperimentalno raziskavo, ki je potrdila temelj-
ne hipoteze disertacije. 

Prvo hipotezo, ko pravi, da želi izpostaviti koristnost filma pri sodobni katehezi, 
je tako na teoretični kakor na empirični ravni v celoti dosegel. Kljub zahtevni vse-
bini in njeni obdelavi v filmu Pasijon je potrdil tudi hipotezo, da je navedeni film 
primeren za edukativno delo. V skladu s tretjo hipotezo pa ugotavlja, da kakovo-
stna aplikativnost filma v katehezi in v pastorali zahteva upoštevanje primernih 
didaktičnih korakov, kakor so na primer: komunikacija pred ogledom filma, ogled 
filma in komunikacija s kritično refleksijo po ogledu. Prav to je potrdila empirična 
raziskava, ki jo je izvedel procesno, to pomeni, da je upošteval štiri temeljne vidi-
ke: ogled filma brez komunikacije, vpliv komunikacije pred ogledom in po njem in 
edukativno uporabnost filma.

Če je avtor v dispoziciji sorazmerno skromen in omeji raziskavo na vprašanja 
možnosti edukacijske aplikacije filma v katehezi in v pastorali, je v disertaciji mo-
goče najti bistveno več, od sodobne kristologije do ekonomske uporabe verskih 
vsebin v filmski umetnosti. Veliko pozornosti posveti avtor analizi bibličnih in dru-
gih virov, transpoziciji katoliških naukov in tokov, osvetljevanju kontroverz v zvezi 
z antisemitizmon in močni navzočnosti nasilnih prizorov v filmu.
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Disertacija je izvirna, saj v Sloveniji nimamo raziskav in razprav, ki bi odpirale 
vprašanja religijske edukativnosti filma kot sodobnega komunikacijskega sredstva. 
Podprta je z obsežnim študijem tuje literature, kakor ugotavljajo tudi poročevalci 
– biblicist, pedagoginja in teolog, ki menijo, da je tudi v svetovnem merilu težko 
najti študije, ki bi tako poglobljeno in z dovolj kritične refleksije obravnavale tovr-
stna vprašanja. 

Primernost doktorske disertacije je utemeljena ne nazadnje v dejstvu, da pri-
haja v času, ko je mlade teže spodbuditi k branju. Film pa postaja vedno bolj do-
stopen v najrazličnejših medijih, zato pridobiva pomembnost na edukativnem in 
na oznanjevalnnem področju. Iz disertacije je razvidno, da se avtor s to tematiko 
poglobljeno ukvarja že dalj časa. Smiselno pa v njej uporabi tudi spoznanja študi-
ja socialne pedagogike, ki ga je avtor končal pred vpisom na Teološko fakulteto 
Univerze v Ljubljani.
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