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Výroční zpráva spolku za rok 2016 
 
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 2016 tak byl 18. rokem existence spolku a současně 22. 
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 2016 
II.I Činnost organizace - shrnutí 
 

ADK pracovala v 10 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 2016 vyvíjelo činnost 27 debatních klubů, základních článků organizace, ve kterých bylo 
zaregistrováno 194 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 2016 pracovalo cca 70 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 2016 zařazeny do seznamu přehlídek a soutěží MŠMT 
ČR v kategorii „C“, respektive „B“. Soutěž Debatní liga byla zařazena do programu Excelence středních 
škol. 
 
 

II.II Významné projekty a aktivity v roce 2016 
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 2016 byla organizována formou víkendových celostátních turnajů, proběhly XXI. a XXII. 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 360 soutěžních debat, z toho 254 v českém a 
106 v anglickém jazyce. 
 
V soutěži Debatní liga / Debate League se debatovalo na tyto oficiální teze: 
 

 Mezinárodní měnový fond přináší více škody než užitku 

 Měli bychom zakázat potraty 

 ČR by měla co nejdříve přijmout euro 

 Stát by neměl jakkoliv omezovat projevy názoru 

 EU by měla dávat přednost snižování příjmové nerovnosti před ekonomickým růstem 

 Válka proti terorismu nezvýšila naši bezpečnost 

 NATO by mělo obsadit Sýrii  
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V roce 2016 jsme uspořádali tyto turnaje soutěže Debatní liga / Debate League: 
 
15.–17. 1. 4. turnaj XXI. ročníku Debate League, Pardubice; 92 účastníků, z toho 84 do 26 let.  
19.–21. 2.  3. turnaj XXI. ročníku soutěže, Nová Paka; 166 účastníků, z toho 152 do 26 let. 
18.–20. 3. 4. turnaj XXI. ročníku Debatní ligy; Nymburk; 120 účastníků, z toho 105 do 26 let. 
22.–25. 4.  finále XXI. ročníku soutěže, Praha; 75 účastníků, z toho 63 do 26 let. 
21.–23. 10. 1. turnaj XXII. ročníku soutěže, Jaroměř; 151 účastníků, z toho 135 do 26 let.  
25.–27. 11.  2. turnaj XXII. ročníku soutěže, Česká Třebová; 132 účastníků, z toho 114 do 26 let.  
 
Vítězem XXI. ročníku Debatní ligy se stal tým Bez komentáře z debatního klubu Postupická ve složení 
Petr Moucha, Eva Pospíšilová a Kryšpín Varyš. Anglickou soutěž Debate League 21st year vyhrál tým 
Blank Case z OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o. ve složení Michaela Flegrová, Adam 
Polánek a Tomislav Procházka.  
 

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 2016 se uskutečnily XVIII. a XIX. ročník soutěže. Celkem se uskutečnilo 505 debat - z toho 375 
v českém a 130 v anglickém jazyce.  
 
V roce 2016 se uskutečnily tři větší turnaje soutěží Debatní pohár / Debate Cup: 
 
23.–24. 4. otevřený turnaj při finálovém turnaji, Praha; 57 účastníků, z toho 54 do 26 let.  
17. –19. 6. otevřený turnaj, fokusní skupiny projektu Evaluations a výjezdní seminář projektu 

Debatování napříč osnovami, Letohrad; 36 účastníků z toho 28 do 26 let. 
23.–25. 9. Open Gate Open, Babice; 113 účastníků, z toho 104 do 26 let. 
 
Vítězem XIX. ročníku Debatního poháru se stal tým Tutores Galaxia z Mendelova gymnázia v Opavě 
debatující nejčastěji ve složení Alžběta Filipková, Barbora Mludková a Alžběta Schneidrová. Anglickou 
soutěž Debate Cup 19th year vyhrál tým Palonga z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově debatující 
nejčastěji ve složení Elena Sekaninová, Veronika Vařáková a Filip Voženílek. 
 

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: 
 
23.–25. 9.  Školení debatérů, Open Gate, Babice;  40 účastníků z toho 40 do 26 let  
23.–25. 9.  Školení rozhodčích, Open Gate, Babice; 24 účastníků, z toho 21 do 26 let. 
 

1.4 Mezinárodní debatní turnaj Prague Debate Spring 2016 
 
Třetí ročník mezinárodního debatního turnaje Prague Debate Spring se konal 14.-17. července 2016 
před mistrovstvím světa v Německu. Turnaje se zúčastnilo velké množství národních týmů a zkušených 
rozhodčích z tradičně silných debatních zemí (Kanada, Jižní Korea, Malajsie, Pákistán, Jižní Afrika, 
Nizozemí nebo Rumunsko). Díky vysoké kvalitě a bohatému doprovodnému programu se Prague 
Debate Spring zařadilo mezi nejpopulárnější turnaje světa. Turnaje se zúčastnilo celkem 103 debatérů 
ve 28 týmech, z toho 21 českých reprezentantů v 6 týmech. Proběhlo 95 debat v anglickém jazyce. 
Složení koordinančího týmu: Richard Gracla, Jan Novotný a Petr Pospíšil. 
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1.5    Mezinárodní soutěže a výměny 
 
V roce 2016 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 2016 reprezentovalo 29 debatérů a 11 rozhodčích. Někteří však 
reprezentovali vícekrát, a tudíž se můžeme chlubit 66 účastmi debatérů a 24 účastmi rozhodčích.  
 
K tomu je třeba připočítat dalších 21 debatérů a 12 rozhodčích, kteří se zúčastnili „domácího“ 
mezinárodního turnaje Prague Debate Spring. Z 29 debatérů vyjelo 13 na svoji první zahraniční akci. 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.  
 

Členové ADK se zúčastnili mezinárodních soutěží a výměn: 
 
29.-31. 1. English College Open; Tallinn, Estonsko: Na nově vzniklém debatním turnaji v 

estonském hlavním městě reprezentovalo ADK 6 debatérů a 3 rozhodčí. 
2.-6. 3.             International Worlds Schools Debate Tournament; Ljutomer, Slovinsko: ADK na 

tradiční mezinárodní debatní turnaj vyslala delegaci sestávající z 9 debatérů a 3 
rozhodčích. 

1.-4. 4.           Bratislava Schools Debating Competition; Bratislava, Slovensko: Za ADK se zúčastnilo 
11 debatérů a 3 rozhodčí. Národní tým (ve složení Kateřina Adámková, Matěj Ballaty, 
Timofey Kozhukhov, Thea Kratochvílová, Martin Kent Kraus) postoupil do semifinále 
a jeho člen Matěj Ballaty se stal nejlepším řečníkem turnaje.  

25. 6.-2. 7.      World Schools Debate Academy; Kranjska Gora, Slovinsko: 2 debatéři a 1 rozhodčí 
reprezentovali naši asociaci na týdenní debatní akademii. 

15.-18. 7.        Prague Debate Spring; Praha, Česká republika: Domácího turnaje se z našich členů 
zúčastnilo 21 debatérů a 12 rozhodčích. Jeden z českých týmů (ve složení Tereza 
Holubová, Václav Loula, Josef Švec) se v silné konkurenci probojoval do osmifinále. 

19.-29. 7.  World Schools Debating Championships; Singapur: ADK na prestižním mistrovství 
světa v debatování reprezentoval pětičlenný národní tým (ve složení Kateřina 
Adámková, Matěj Ballaty, Timofey Kozhukhov, Thea Kratochvílová, Martin Kent 
Kraus) pod vedením trenéra Michala Pečeni. Jako rozhodčí se WSDC zúčastnili Petr 
Pospíšil, Judita Zelbová a Richard Gracla. 

26. 7.-2. 8. IDEA Exchange; Sofie, Bulharsko: Na tradiční mezinárodní setkání funkcionářů 
národních debatních asociací vyslala ADK 2 členy představenstva. 

20.-23. 8. Debating Threats to Democracy; Druskininkai, Litva: v rámci mezinárodního projektu 
se za ADK vzdělávacího kurzu v Litvě zúčastnilo 8 debatérů a 2 rozhodčí. 

2.-6. 9.           ARGO Open; Ploieşti, Rumunsko: náš spolek reprezentovalo 6 debatérů a 1 rozhodčí. 
3.-8. 11. EurOpen; Hamburk, Německo: ADK vyslala delegaci tvořenou 7 debatéry a 2 

rozhodčími. Jeden z týmů (Matěj Ballaty, Timofey Kozhukhov, Martin Kent Kraus, 
Josef Škrdlík) postoupil do osmifinále. 

16.-18. 12.        Winter Holidays Open; Záhřeb, Chorvatsko: 12 debatérů a 3 rozhodčí. Mezi celkem 
96 týmy z celého světa smíšený česko-slovenský tým (Kateřina Adámková, Timofey 
Kozhukhov, Samuel Nvota z SDA) postoupil do čtvrtfinále a další tým reprezentující 
ADK se probojoval do osmifinále (Matěj Ballaty, Martin Kent Kraus, David Řehořka).  
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II.III. Další aktivity 
 
Pražský Majáles 
 
V dubnu 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 2016 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. 
 
Workshop #jetovtobě 
 
Na pozvání společnosti McCann-Erickson jsme vedli workshop na téma komunikace a argumentace 
v rámci programu společnosti Vodafone pro mladé lidi #jetovtobě.  Dalšími přednášejícími byli 
youtuber Martin Rota a herec Michal Zelenka. Účastníci si nejdříve vyslechli krátkou přednášku teorie 
a následně proběhla čtyři kola debat. 
 
Debate impact evaluations project 
 
Asociace debatních klubů se účastnila mezinárodního projektu, jehož cílem bylo prokázat vliv 
debatování na účastníky programu. Mezi hlavními zkoumanými oblastmi bylo kritické myšlení a 
demokratické hodnoty debatérů. Výsledky průzkumu budou zpracovány v roce 2017. 
 
Debating threats to democracy 
 
Cílem projektu je seznámit mladé lidi z patnácti evropských zemích o možných hrozbách pro 
demokracii. Kromě debatování o souvisejících tezích jsme také vyslali skupinu reprezentantů na 
vzdělávací akci v Litvě. 
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III. Poděkování 
 

Úspěšnou práci Asociace debatních klubů, z.s. v roce 2016 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       Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
České radě dětí a mládeže                        Gymnáziu a Střední škole pedagogické, Nová Paka 
Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce                          Domovu mládeže, Pardubice 
VOŠ a SŠ Technické Česká Třebová          Gymnáziu Nad Alejí v Praze  
OPEN GATE - gymnáziu a základní škole, s.r.o.                Střední škole řemeslné, Jaroměř             
panu Jiřímu Švarcovi           Ekon Alfa spol. s r.o. 
Průmyslové střední škole v Letohradě 
             
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 2016 
 
Volené: 
 
Prezident ADK:    Václav Soukup 
Představenstvo:  Richard Gracla, Kateřina Hanzelková, Petr Kouba, Jan Novotný, Petr 

Pospíšil, Dominik Tichý 
Kontrolní a revizní komise: Bedřich Bluma, Jan Dragoun, Daniel Gromada  
 
Jmenované: 
 
Ředitelství soutěží:  Matěj Pilát (vedoucí), Gabriela Horynová, Dušan Hrabánek, Michal 

Pečeňa, Markéta Pilátová, Judita Zelbová 
Výbor pro mezinárodní vztahy:  Jan Novotný (vedoucí), Bedřich Bluma, Petr Pospíšil, Dominik Tichý, 

Kateřina Vilémová 
 
K 31. prosinci 2016. 
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V. Hospodaření spolku 
 
Náklady 
 
Spotřebované nákupy   19 030 
Služby – nájemné   60 049 
Ubytování a strava účastníků  895 603 
Jízdné     178 530 
Příspěvky    6 080 
Startovné    339 504 
Ostatní služby    2 686 
Mzdové náklady   140 795 
Ostatní náklady    5 011 
Poskytnuté přšíspěvky   31 590 
Celkem     1 678 877 
 
Výnosy 
Školení     18 400 
Ostatní výnosy    45 
Startovné    1 286 011 
Členské příspěvky   7 150 
Granty     180 369 
Celkem     1 491 955 
 
Hospodářský výsledek celkem  -186 882 
 

Zpráva kontrolní a revizní komise 
 
KRK potvrzuje, že jí bylo předloženo účetnictví za rok 2016, tj. za kontrolované období. KRK provedla 
kontrolu předložených dokladů – primárně revizi pohybů na účtech jakož i na pokladně spolku. KRK 
provedla též kontrolu podkladů a to včetně faktur. 
KRK prohlašuje, že předložené účetnictví je přesným a pravdivým obrazem hospodaření organizace za 
kontrolované období. 
 


