
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  



Asociace debatních klubů, z.s. | Výroční zpráva za rok 2015 
 

Strana 2 (celkem 9) 

Asociace debatních klubů, z.s. 
Senovážné nám. 24, Praha 1, 116 47      
IČ: 69058041 
www.debatovani.cz 
 

Výroční zpráva spolku za rok 2015 
 
I. Asociace debatních klubů, z.s. 
 

Asociace debatních klubů, z.s. je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR. Pracujeme 
s dětmi a mládeží. Jsme dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek. Asociace debatních klubů, z.s. 
vznikla v roce 1999 vyčleněním a formálním osamostatněním debatního programu Nadace Open 
Society Fund Praha. Svůj počátek proto klademe před formální vznik asociace, do roku 1995. Jako 
nástupce programu „Debatní kluby“ („Debatní liga“) jsme se stali organizátory mezinárodního 
Debatního programu Karla Poppera v ČR. Rok 2015 tak byl 17. rokem existence spolku a současně 21. 
rokem našeho programu. 
 
Poslání 
Posláním Asociace debatních klubů, z.s. je podporovat intelektuální, sociální a mravní rozvoj dětí a 
mládeže. Svého cíle dosahujeme organizací mezinárodního Debatního programu Karla Poppera. 
V debatách nehledáme nutně odpovědi a už vůbec ne kompromisy. Spíše se snažíme učit klást otázky 
a přiblížit se tak pravdě. Podporujeme otevřené myšlení a otevřenou společnost. 
 
Cíle 
Cílem činnosti Asociace debatních klubů, z.s. je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže, 
prohlubovat znalosti, rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy. Propagací 
metody debatování a jejím zaváděním do školních vzdělávacích programů chceme nabídnout 
alternativu ke standardním metodám vzdělávání v českých školách. 
 
Debatní program Karla Poppera 
Debatní program Karla Poppera založil v roce 1994 americký filantrop George Soros. Inspirací a 
motivací mu bylo setkání s významným filozofem 20. století - Sirem K. R. Popperem, kterému program 
dedikoval.  
 
Cílem Debatního programu Karla Poppera je napomáhat rozvoji vzdělání a demokratického myšlení.  
Nástrojem dosažení cílů programu v ČR je zejména organizování soutěží v akademickém debatování 
žáků základních a středních škol (v roce 1997 jsme založili debatní program pro vysokoškolskou mládež, 
jeho další organizaci jsme v roce 2001 předali vysokoškolákům), přípravou metodiky a vzděláváním v 
oblasti využití metody debatování ve formálním i neformálním vzdělávání. 
 
Konečným „produktem“ programu je samostatně, kriticky myslící člověk, který se rozhoduje a jedná 
na základě podložených faktů a věcných závěrů, člověk, který respektuje názor druhých a dokáže mu 
věcně a účinně oponovat. Svými aktivitami vytváříme nezbytné podmínky pro účinnou participaci 
mladých lidí na životě společnosti.  
 
Zdaleka již nejsme jedinou organizací, která nabízí „diskusní“ aktivity pro děti a mládež. Potenciál 
debatování otvírá prostor pro další „debatní" aktivity a soutěže. ADK přesto zůstává jedinou organizací, 
která nabízí akademické debatování založené na přísných etických a vzdělávacích principech. 
Nemyslíme si, že dovednosti a znalosti „padají shůry“.   
 
Standardy kvality 
Asociace debatních klubů, z.s. splňuje standardy kvality International Debate Education Association.  
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II. Aktivity v roce 2015 
II.I Činnost organizace - shrnutí 
 

ADK pracovala v 11 krajích České republiky, a je proto v kategorizaci MŠMT ČR řazena jako nestátní 
nezisková organizace s nadregionální působností. 
 
Pořádali jsme zejména celostátní soutěže dětí a mládeže v debatování pro talentovanou mládež - 
Debatní liga / Debate League, Debatní pohár / Debate Cup.  
 
V roce 2015 vyvíjelo činnost 30 debatních klubů, základních článků organizace, ve kterých bylo 
zaregistrováno 195 členů a které se zapojily do středoškolského debatního programu. 
 
Činnost spolku je založena především na práci dobrovolníků. Dobrovolníci zejména z řad učitelů,  
absolventů debatního programu a studující mládeže aktivně pracovali zejména jako vedoucí klubů,  
rozhodčí a organizátoři. V roce 2015 pracovalo cca 80 dobrovolníků.  
 
Členové spolku vzorným způsobem reprezentovali Českou republiku na akcích v zahraničí, včetně 
Mistrovství světa WSDC a IPPF.  
 
Soutěže Debatní liga a Debate League byly v roce 2015 zařazeny do seznamu přehlídek a soutěží MŠMT 
ČR v kategorii „B“, respektive „C“. Soutěž Debatní liga byla zařazena do programu Excelence středních 
škol. 
 
 

II.II Významné projekty a aktivity v roce 2015 
1.    Projekty a aktivity oblasti TALENTOVANÁ MLÁDEŽ 
1.1   Debatní liga / Debate League  
 
Celostátní soutěž tříčlenných družstev v debatování je určena dětem a mladým lidem od 13 do 20 let.  
V roce 2015 byla organizována formou víkendových celostátních turnajů, proběhly XX. a XXI. ročník 
soutěže (soutěž probíhá v průběhu akademického roku a její ročníky se tak nekryjí s rokem 
kalendářním).  
 
Debatéři se utkali celkem na šesti turnajích. Celková účast vyjádřená v osobodnech byla 1925 osobodní, 
z toho 1678 osobodní tvoří mladí lidé do 26 let. Proběhlo 326 soutěžních debat, z toho 225 v českém a 
101 v anglickém jazyce. 
 
V soutěži Debatní liga / Debate League se debatovalo na tyto oficiální teze: 
 

 ČR by měla zvýšit podporu technických oborů vysokých škol na úkor oborů humanitních a 
sociálních 

 Měli bychom reformovat Radu bezpečnost OSN 

 Na českých středních školách by se v humanitních a společenskovědních předmětech mělo 
zkoušet spíše formou psaní esejí, než testováním znalostí zapamatovaných z probírané 

 Organizované náboženství je v dnešní době škodlivé 

 EU by měla do roku 2020 přijmout Ukrajinu za člena 

 Stát by neměl jakkoliv omezovat projevy názoru 

 Zavedení Schengenského prostoru přineslo více škody než užitku 
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V roce 2015 jsme uspořádali tyto turnaje soutěže Debatní liga / Debate League: 
 
16.–18. 1. 3. turnaj XX. ročníku Debate League, Vysoké Mýto; 43 účastníků, z toho 38 do 26 let.  
13.–15. 2.  3. turnaj XX. ročníku Debatní ligy, Přerov; 100 účastníků, z toho 90 do 26 let. 
20.–22. 3. 4. turnaj XX. ročníku soutěže; Nová Paka; 115 účastníků, z toho 99 do 26 let. 
24.–27. 4.  finále XX. ročníku soutěže, Praha; 71 účastníků, z toho 58 do 26 let. 
16.–18. 10. 1. turnaj XXI. ročníku soutěže, Česká Třebová; 169 účastníků, z toho 152 do 26 let.  
13.–15. 11.  2. turnaj XXI. ročníku soutěže, Opava; 120 účastníků, z toho 103 do 26 let.  
 
Vítězem XX. ročníku se v české i anglické větvi soutěže stal tým Pravda a Láska ve složení Tereza 
Janková, Alžběta Novosadová, Matěj Seidl a Adéla Zíková z gymnázií OPEN GATE – gymnázium a 
základní škola, s.r.o. a PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s.  
 

1.2   Debatní pohár / Debate Cup  
 
Celostátní soutěž tříčlenných družstev v debatování je určena dětem a mladým lidem od 13 do 20 let.  
Soutěží se formami "Karl Popper" a "WSDC". Do soutěže se počítají všechny debaty uskutečněné 
v daném období, které rozhodoval akreditovaný rozhodčí.  
 
V roce 2015 se uskutečnily XVIII. a XIX. ročník soutěže. Celkem se uskutečnilo 452 debat - z toho 315 
v českém a 137 v anglickém jazyce.  
 
V roce 2015 se uskutečnily dva větší turnaje soutěží Debatní pohár / Debate Cup: 
 
25. - 26. 4. otevřený turnaj při finálovém turnaji, Praha; 69 účastníků, z toho 56 do 26 let.  
20. - 22. 9. Open Gate Open, Babice; 100 účastníků, z toho 90 do 26 let. 
 
Vítězem XVIII. ročníku Debatního poháru se stal tým Otazníci z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově 
debatující nejčastěji ve složení Hana Kalabusová, Petra Kalabusová a Alexandra Novotná. Anglickou 
soutěž Debate Cup 18th year vyhrál tým Squirrel Submarine z gymnázií F. X. Šaldy v Liberci ve složení 
Jan Labský, Daniel Procházka a Anna Rousková. 
 

1.3   Školení rozhodčích debatních soutěží a dobrovolníků debatních klubů  
 
Odborná příprava a vzdělávání dobrovolných a dalších pracovníků pro práci v NNO je součástí 
Výchovně vzdělávacího debatního programu dětí a mládeže. ADK uspořádala jedno metodické 
školení pro debatéry a jedno třídenní akreditační školení rozhodčích: 
 
25. - 27. 9.  Školení debatérů, Open Gate, Babice;  31 účastníků z toho 31 do 26 let  
25. - 27. 9.  Školení rozhodčích, Open Gate, Babice; 21 účastníků, z toho 16 do 26 let. 
 

1.4 Mezinárodní debatní turnaj Prague Debate Spring 2015 
 
Prague Debate Spring 2015 se konalo 10.-13. dubna v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
a slavnostní finále poté na Magistrátu hlavního města Prahy. Zúčastnilo se celkem 180 debatérů a 
rozhdočích z různých zemí světa: kromě českého a slovenského národního týmu dorazily též početné 
delegace z Německa, Turecka, Číny, Israele, Pákistánu, Kataru, Maďarska, Slovinska a Lotyšska.   
 

1.5    Mezinárodní soutěže a výměny 
 
V roce 2015 se podařilo udržet vysoké počty reprezentantů z předchozích let. Členové ADK se aktivně 
zapojili do řady mezinárodních akcí, ve kterých reprezentovali české debatování v zahraničí. Na 
debatních soutěžích v zahraničí v roce 2015 reprezentovalo 33 debatérů a 8 rozhodčích. Někteří však 
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reprezentovali vícekrát, a tudíž se můžeme chlubit 51 účastmi debatérů a 15 účastmi rozhodčích. K 
tomu je třeba připočítat dalších 35 debatérů a 10 rozhodčích, kteří se zúčastnili „domácího“ 
mezinárodního turnaje Prague Debate Spring. Další cca desítka našich členů vyrazila na Letní 
akademii Discover, kterou pořádá spřátelená Slovenská debatná asociácia. Z 33 debatérů vyjelo 17 na 
svůj první zahraniční turnaj. V tomto je velký příslib do budoucna, který se budeme snažit dále 
rozvíjet. 
  
Za předeslanými úspěchy stojí především stabilní reprezentační tým – tzv. National Squad, který se 
pod vedením členů zahraničního výboru a bývalých reprezentantů pravidelně schází a připravuje se 
na mezinárodní akce. National Squad je otevřený i mladším nadějným debatérům, čímž by měla být 
zajištěna kontinuita reprezentačního týmu v dalších letech. 
  
Velký podíl na zvýšené aktivitě má také příspěvek na financování těchto akcí. Již pátým rokem 
zajišťuje dotace Hlavního města Prahy účast pražských debatérů na mezinárodních soutěžích. 
Zdrojem financí je také fond ADK z výhry na turnaji IPPF v roce 2012, který přispívá těm, kteří 
nesplňují podmínky ostatních grantů. Fond je doplňován z příležitostných darů. ADK je tak schopna 
alespoň částečně pomáhat svým členům s financováním jejich účastí, byť největší podíl stále nesou 
rodinné rozpočty reprezentantů, případně fondy jejich škol. 
 

Členové ADK se zúčastnili mezinárodních soutěží a výměn: 
5. - 7. 3.             International Worlds Schools Debate Tournament; Ljutomer, Slovinsko: 9 debatérů a 

3 rozhodčí za ADK. Rozhodčí Dušan Hrabánek rozhodoval finále. 
27. - 30. 3.           Bratislava Schools Debating Competition; Bratislava, Slovensko: 7 debatérů a 3 

rozhodčí za ADK.  Rozhodčí Michal Pečeňa rozhodoval finále.         
10. - 13. 4.        Prague Debate Spring; Praha, Česká republika: 35 debatérů a 10 rozhodčích z ADK. 

Národní tým se probojoval do semifinále. 
27. 6. - 4. 7.      World Schools Debate Academy; Kranjska Gora, Slovinsko: 5 debatérů a 1 rozhodčí za 

ADK. 
27. 7. - 6. 8.  World Schools Debating Championships, Singapur: 5 debatérů a 1 trenér za ADK. 
4. - 8. 9.           ARGO Open; Ploiesti, Rumunsko, 6 debatérů a 1 rozhodčí za ADK. 
18. - 20. 12.        Zagreb Winter Holidays Open; Záhřeb, Chorvatsko: 19 debatérů a 6 rozhodčích za 

ADK. Největší výprava na zahraniční debatní turnaj v historii ADK. Tým Czech Red se 
probojoval do osmifinále. 
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II.III. Další aktivity 
 
Trutnov Open Air Music festival 
 
Na hudebním festivalu Trutnov Open Air Music Festival jsme v srpnu 2015 propagovali debatování akcí 
„Pojďte se s námi pohádat“.  Do debat se zapojilo několik set lidí všech věkových kategorií. Na realizaci 
akce se podílelo 10 dobrovolníků z řad členů ADK, proběhlo i několik ukázkových debat členů ADK pro 
diváky. Představování debatování na takovýchto akcích zvyšuje povědomí o našich aktivitách, ale 
podporuje i společenský dialog. 
 
Pražský Majáles 
 
V květnu jsme se zúčastnili hudebního festivalu Majáles, který se konal v Praze Letňanech. Byli jsme  
součástí univerzitní zóny pod Univerzitou Karlovou. Pomocí různých debatně zaměřených aktivit jsme 
se snažili ukázat náš program mladým lidem a zároveň podnítit diskuzi o různých společensko-
politických tématech. 
 
Královská debata 
 
Součástí našeho působení na Majáles 2015 byla příprava tzv. Královské debaty. Kandidáti na krále 
Majáles z pražských univerzit od nás dostali školení základů argumentace a rétoriky. V následné debatě 
měli přesvědčit na 300 diváků v sále a další pomocí živého přenosu o tom, že jsou nejvhodnějšími 
kandidáty. 
 
Ukázkové debaty 
 
V letošním roce jsme uspořádali ukázkové debaty na dvou univerzitách. Jedna proběhla na Fakultě 
sociálních věd Univerzity Karlovy a pomohla nám získat dobrovolníky na mezinárodní středoškolský 
turnaj Prague Debate Spring. Druhou ukázkovou debatu jsme zorganizovali na ČVUT, kde následně 
vznikl vysokoškolský debatní klub, který pomáháme vést. Rozšíření základny o vysokoškolské kluby 
poskytuje našim účastníkům možnost pokračovat v debatování i po maturitě. Zároveň vidíme potenciál 
ve vysokoškolských studentech jako budoucích rozhodčích nebo trenérech středoškolských týmů. 
 
Plzeňská Diplomatická Simulace 
 
Začátkem září jsme připravili seminář o debatování pro účastníky Plzeňské diplomatické simulace. 
Praktická znalost a schopnost tvorby kvalitní argumentace je pro účastníky simulace nezbytná. Seminář 
se těšil velké popularitě a zúčastnila se ho velká část delegátů. Celá akce se uskutečnila v anglickém 
jazyce. Podobné akce pomáhají zvýšit povědomí o ADK i debatování obecně.  
 
 
World Scholar´s Cup 
 
V březnu jsme se podíleli na organizaci pražského kola World Scholar´s Cup. Tato soutěž pomáhá 
rozvíjet nové znalosti a dovednosti v oblasti analytického myšlení a vytváření argumentů. Zároveň se 
akce zúčastnilo s velkými úspěchy i několik našich debatérů. Podpora anglických soutěží v českém 
prostředí je jednou z našich priorit, neboť navazuje na anglický program ADK, Debate League. 
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III. Poděkování 
 

Úspěšnou práci Asociace debatních klubů, z.s. v roce 2015 a plnění významných výchovných a 
vzdělávacích cílů spolku umožnily finanční dotace, granty a dary. Za možnost prohlubovat vzdělání a 
dovednosti dětí a mládeže chceme poděkovat zejména: 
 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky     Senátu Parlamentu České republiky  
Magistrátu hlavního města Prahy                Mendelovou gymnáziu v Opavě 
České radě dětí a mládeže                        Gymnáziu a Střední škole pedagogické, Nová Paka 
Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově                                  Střední škole podnikání s. r. o. ve Vysokém Mýtě 
VOŠ a SŠ Technické Česká Třebová          Gymnáziu Nad Alejí v Praze  
OPEN GATE - gymnáziu a základní škole, s.r.o.                          Hotel Fit Plus a.s. 
panu Tomislavu Procházkovi nejst.       Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
panu Jiřímu Švarcovi           Ekon Alfa spol. s r.o. 
             
 
Poděkování patří i dobrovolníkům – učitelům, rozhodčím, organizátorům akcí, orgánům ADK, 
debatérům, pracovníkům místních samospráv, představitelům sdružení rodičů a nadací škol, 
ředitelstvím škol, rodičům debatérů a dalším. 
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IV. Orgány ADK v roce 2015 
 
Volené: 
 
Prezident ADK:    Václav Soukup 
Představenstvo:  Martina Dolečková, Richard Gracla, Petr Kouba, Jan Novotný, Petr 

Pospíšil, Tereza Vicková 
Kontrolní a revizní komise: Bedřich Bluma, Jan Dragoun, Kateřina Hanzelková 
 
Jmenované: 
 
Ředitelství soutěží:  Matěj Pilát (vedoucí), Gabriela Horynová, Dušan Hrabánek, Michal 

Pečeňa, Markéta Pilátová, Judita Zelbová 
Výbor pro mezinárodní vztahy:  Dušan Hrabánek (vedoucí), Michal Pečeňa, Matěj Pilát, Petr Pospíšil, 

Irena Kotíková 
 
K 31. prosinci 2015. 
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V. Hospodaření spolku 
 
Náklady 
 
Spotřebované nákupy   26 952 
Cestovné    18 956 
Služby – nájemné   66 363 
Ubytování a strava účastníků  805 241 
Jízdné     167 488 
Příspěvky    12 330 
Startovné    282 802 
Ostatní služby    9 923 
Mzdové náklady   15 000 
Ostatní náklady    4 485 
Poskytnuté přšíspěvky   106 657 
Celkem     1 516 196 
 
Výnosy 
Školení     3 700 
Ostatní výnosy    372 
Přijaté dary    175 000 
Startovné    947 885 
Členské příspěvky   10 250 
Granty     475 706 
Celkem     1 612 912 
 
Hospodářský výsledek celkem  96 716 
 

Zpráva kontrolní a revizní komise 
 
KRK potvrzuje, že jí bylo předloženo účetnictví za rok 2015, tj. za kontrolované období. 
KRK provedla zevrubnou kontrolu předložených dokladů – primárně revizi pohybů na účtech jakož i 
na pokladně spolku. KRK provedla též kontrolu podkladů včetně komplexní kontroly faktur. KRK též 
vyhodnotila platby faktur, především pak data splatnosti. KRK chválí prezidenta spolku za včasné 
platby. 
KRK prohlašuje, že předložené účetnictví je přesným a pravdivým 
obrazem hospodaření organizace za kontrolované období. 


