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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA
SPOLKU

Vážení čtenáři,

v ruce držíte výroční zprávu Asociace
debatních klubů, z.s. za rok 2020.

Máme za sebou rok plný změn a jejich
dopady budou mít na činnost ADK vliv
ještě dlouhou dobu. Naštěstí ale byla
celá řada z nich pozitivních, takže do
roku 2021 vstupujeme silnější a stabil-
nější než kdy dřív.

Globální pandemie koronaviru na jaře
zastavila celý svět a s ním i pořádání
debatních soutěží. Nemohli jsme tak
dokončit jubilejní 25. ročník Debatní
ligy a řada turnajů musela být zrušena.
Po prvotním šoku jsme ale našli řešení
– pořádání online debat a celých tur-
najů. Prvních pár týdnů bylo sice
technicky náročnějších, ale vše se brzy
usadilo a online debatování se stalo
novým standardem.

Nejiná byla situace také ve světě:
pořádání mezinárodních debatních
turnajů v online podobě radikálně
snížilo cenu a umožnilo účast více
mladých lidí než kdykoliv předtím. I my

jsme si tak připsali přes stovku
zahraničních startů.

Největší novinkou je ale zahájení
nového velkého projektu na rozvoj de-
batního programu v České republice.
Díky grantu z projektu Active Citizens
Fund máme od října svého prvního za-
městnance, který se stará o zachování
kontinuity i v době společenského
útlumu.

V roce 2021 chceme navázat na minulé
úspěchy – snažit se o další profesional-
izaci naší organizace, rozšiřovat síť
debatních klubů a pokračovat v online
debatování, dokud to bude nutné.

V této překotné době vám přeji hlavně
pevné zdraví a nervy,

Jan Novotný
Předseda představenstva ADK
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TROCHU PODROBNĚJI?

Jsme spolek nadšenců, kteří věří, že
tradice kvalitní rétoriky a kritického
myšlení není mrtvá.

K tomu, abychom přispívali k jejímu
rozvíjení užíváme celosvětově rozšíře-
nou metodu debaty.

O co přesně jde? Jedná se o diskuzi
řízenou pravidly. Dva týmy o třech
lidech se baví o předem daném tématu,
například o tom, jestli je prezidentský
systém lepší než parlamentní, nebo
jestli je ekonomický prospěch
důležitější než lidská práva a podobně.

Zatím to zní jako běžná diskuze. Háček
je v tom, že během jednoho turnaje je-
den tým debatuje pro i proti. Jednou
tedy tvrdí, že lepší systém je parla-
mentní, podruhé prezidentský. Tím se
naučí dívat se na komplexní problémy

z obou stran, protože dnešní svět není
černobílý.

A jak to děláme? Naše asociace je
tvořená debatními kluby, většinou při
gymnáziích a středních školách, ve
kterých se debatuje o sto šest. Dále
pořádáme dvě celoroční soutěže De-
batní liga a Debatní pohár, a to jak
v češtině, tak v angličtině, a jednou za
rok také velký mezinárodní debatní
turnaj Prague Debate Spring.

Dále pořádáme i jednorázová de-
batní a retorická školení pro školy
nebo kohokoliv jiného.

Zaujali jsme Vás?
Čtěte dál!

JEDNOU VĚTOU?

UČÍME PŘEMÝŠLET DEBATOU.
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HISTORIE

ADK vznikla v roce 1999. Jako nástupce programu „Debatní kluby“ („Debatní liga“)
jsme se stali organizátory mezinárodního Debatního programu Karla Poppera v ČR.
Rok 2020 tak byl 22. rokem existence spolku a současně 26. rokem našeho programu.

POSLÁNÍ

Podporujeme intelektuální, sociální
a mravní rozvoj dětí a mládeže, čehož
dosahujeme organizací mezinárodního
Debatního programu Karla Poppera.

V debatách nehledáme nutně absolutní
odpovědi a už vůbec ne kompromisy.
Spíše se snažíme učit naše účastníky
klást si vhodné otázky a přiblížit se tak
pravdě.

Podporujeme otevřené hlavy a otevře-
nou společnost schopnou dialogu.

CÍLE

Cílem naší činnosti je podporovat
rozvoj osobnosti dětí a mládeže,
prohlubovat znalosti, rozvíjet sociální
inteligenci, toleranci a kladné mezilid-
ské vztahy.

Propagací metody debatování a jejím
zaváděním do školních vzdělávacích
programů chceme nabídnout alterna-
tivu ke standardním způsobům
vzdělávání v českých školách.

SÍDLO
U Vinohradské nemocnice 2255/6,

Vinohrady, 130 00 Praha 3

IČ
69058041

VZNIK, ZÁPIS
10. února 1999, 1. ledna 2014

SPISOVÁ ZNAČKA
L 9701 vedená u Městského soudu

v Praze

Asociace debatních klubů, z.s. (ADK) je dobrovolný, apolitický a nezávislý spolek,
který učí přemýšlet formou debaty.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
ASOCIACE DEBATNÍCH KLUBŮ, Z.S.
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Jsme členy evropské debatní sítě IDEA,
světové organizace WSDC a České rady dětí a mládeže

DEBATNÍ PROGRAM KARLA POPPERA

Tento program založil v roce 1994 americký filantrop
George Soros. Inspirací a motivací mu bylo setkání s výz-
namným filozofem 20. století – Sirem K. R. Popperem,
kterému posléze celý program dedikoval.

Debatní program Karla Poppera napomáhá rozvoji vzdělání
a demokratického myšlení. Prostředkem k dosažení cílů
programu v ČR je zejména organizování soutěží v aka-
demickém debatování žáků základních a strědních škol
(v roce 1997 jsme založili debatní program pro vysokoškol-
skou mládež, jehož další organizaci jsme v roce 2001
prědali samotným vysokoškolákům), prí̌pravou metodiky a vzděláváním v oblasti
využití metody debatování ve formálním i neformálním vzdělávání.

Produktem programu je samostatně a kriticky myslící člověk, který se rozhoduje
a jedná na základě podložených faktů a činí rozumné závěry, člověk, který respektuje
názor druhých a dokáže mu věcně, ale i účinně oponovat. Tímto naplňujeme nezbytné
podmínky pro aktivní a prospěšné zapojení mladých lidí do společnosti.

Zdaleka již nejsme jedinou organizací, která nabízí rétorické aktivity pro děti a mládež,
protože šíře a pestrost debatování otvírá prostor pro další podobné aktivity a soutěže.
Zůstáváme však jedinou organizací, která nabízí akademické debatování založené na
prí̌sných etických a vzdělávacích principech.

K. R. Popper



ORGÁNY
SPOLKU V ROCE 2020

Barbora Lacinová
Martin Pavlok
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Markéta Pilátová
vedoucí

Výbor pro teze

Jmenované Jan Dragoun

Josef MezeraBedřich bluma

Kontrolní a revizní komise

Hana Bušková Judita Zelbová

Adam Born

Prokop Maršík
Barbora Lacinová Zbyněk Piech

Jan Novotný
předseda

PředstavenstvoVolené
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Richard Gracla

James Alexander Carr Anna Čámská

Petr Pospíšil

Bedřich Bluma

Kateřina Adámková

Václav Soukup
Výkonný ředitel

Zahraniční výbor

Kateřina Adámková

Martina Dolečková

Eva Pospíšilová

Jan Dragoun

Adam Born

Dušan Hrabánek
vedoucíŘeditelství souteží

Jmenované



10



11VÝROČNÍ ZPRÁVA ADK 2020



12

HLAVNÍ AKTIVITY
SPOLKU V ROCE 2020

Tato každoroční celostátní soutěž trí̌členných

družstev v debatování je tradičně organizována

formou víkendových celostátních turnajů a je ur-

čena dětem a mladým od 13 do 20 let.

V roce 2020 bohužel musela být kvůli pandemii koronaviru zrušena závěrečná část
XXV. ročníku soutěže. Na podzim pak začala nová soutěž Online debatní liga. (Soutěž
probíhá v průběhu školního roku a její ročníky se tak nekryjí s rokem kalendárňím.)

Debatérǐ se utkali na jednom fyzickém a třech online turnajích. Proběhlo 198
soutěžních debat, z toho 99 v českém a 99 v anglickém jazyce.

V SOUTĚ ŽÍCH DEBATNÍ LIGA A DEBATE LEAGUE SE DEBATOVALO NA
TYTO OFICIÁLNÍ TEZE:
• Private sector employees should not have a right to strike
• The Czech Republic should combat populism (P)
• Zaměstnavatel by měl mít právo propustit zaměstnance bez udání důvodu
• Žáci by měli absolvovat povinnou školní docházku pouze na jednotných

nevýběrových základních školách / Compulsory education should be undergone
only at unified non-selective elementary schools

• Žádný zaměstnanec by neměl dostávat více než desetinásobek nejnižšího platu ve
firmě

V ROCE 2020 JSME USPOŘÁDALI TYTO TURNAJE SOUTĚŽÍ DEBATNÍ
LIGA A DEBATE LEAGUE:

XXV. ročník | školní rok 2019/2020

• 14.–16. února druhý turnaj Debate League, Praha
Po druhém turnaji musely být soutěže zrušeny a vítězové nebyli vyhlášeni.
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Online soutěže | školní rok 2020/2021

• 23.–25. října první turnaj Online debatní ligy
• 20.–22. listopadu první turnaj Online Debate League
• 18.–20. prosince druhý turnaj Online debatní ligy

Do této každoroční celostátní soutěže tříčlenných

družstev v debatování se počítají všechny debaty

uskutečněné v daném období, které rozhodoval

akreditovaný rozhodčí a byly vedeny ve formátu

„Karl Popper“ a „WSDC“. Soutěž je určena dětem

a mladým od 13 do 20 let.

V roce 2020 skončil XXIII. a začal XXIV. ročník soutěže. Celkem se uskutečnilo 311
debat – z toho 181 v českém a 130 v anglickém jazyce.

V ROCE 2020 SE USKUTEČNIL JEDEN VĚTŠÍ TURNAJ SOUTĚŽE
DEBATNÍ POHÁR:
• 11.–16. května online turnaj Debatního poháru

Vítězem XXIII. ročníku Debatního poháru i anglické soutěže Debate Cup se stal tým
Ewoci z debatního klubu Mendelova gymnázia Opava.

ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH DEBATNÍCH SOUTĚŽÍ
Odborná prí̌prava a vzdělávání dobrovolných a dalších pracovníků pro práci v NNO je
součástí Výchovně vzdělávacího debatního programu dětí a mládeže. ADK
usporá̌dala dvě dvoudenní akreditační školení rozhodčích:

• 29. února–1. března školení rozhodčích, Praha
• 3.–4. října online školení rozhodčích
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DALŠÍ AKTIVITY
SPOLKU V ROCE 2020

ROZVOJ STŘEDOŠKOLSKÉHO
DEBATNÍHO PROGRAMU
V ČESKÉ REPUBLICE

V roce 2020 jsme získali grant z pro-
gramu Active Citizens Fund, díky
němuž můžeme investovat do rozvoje
našich aktivit a celého debatního pro-
gramu. Cílem projektu je kvantitativní
růst našich aktivit – zvyšování počtu de-
batérů, zakládání nových klubů
a rozšiřování do dalších škol a měst.
Projekt poběží až do března 2023
a umožní nám profesionalizovat naši
činnost – zaměstnat koordinátora
a metodika projektu a nastartovat pro-
gram debatního vzdělávání učitelů.

DEBATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V
MUZEÍCH NAPŘÍČ STŘEDNÍ A
VÝCHODNÍ EVROPOU

Cílem projektu je zahájení spolupráce
debatních vzdělávacích organizací
a muzeí za účelem zatraktivnění muzeí
a kulturních institucí v regionech.
Zúčastní se ho více než 60 institucí
z Polska, Ukrajiny, Česka, Slovenska,
Moldavska a Gruzie a je financován
Mezinárodním visegrádským fondem.
Projekt sestává ze tří hlavních částí:
Průzkum vzdělávacích programů v jed-

notlivých institucích. Mezinárodní
workshop pro pracovníky muzeí a de-
batních organizací, který proběhne
v březnu 2021. Výstupy průzkumu
a workshopu budou publikovány jako
příručka pro pracovníky muzeí.

PROMOTING EQUALITY
THROUGH DEBATE

Díky podpoře britského velvyslanectví
v Praze pracujeme na projektu pod-
porujícím činnost debatních klubů.
Podle původního plánu měli zkušení
metodici navštěvovat schůzky debat-
ních klubů a pomáhat trenérům s jejich
vedením. Kvůli epidemiologické situaci
se projekt musel přesunout do online
prostředí. Nyní jsou jeho součástí
pravidelné páteční webináře a online
tréninky pro zájemce o debatování a
kluby, které by se jinak nemohly
scházet.

ZMĚNA ORGANIZAČNÍ
STRUKTURY

V roce 2020 jsme dále pokročili v profe-
sionalizaci naší organizace. Od října
máme svého prvního zaměstnance –
Václava Soukupa v pozici výkonného
ředitele – a tomu jsme přizpůsobili i or-



15VÝROČNÍ ZPRÁVA ADK 2020

ganizační strukturu. Každodenní chod
organizace nyní vede ředitel a před-
stavenstvo se posunulo do pozice
strategického a poradního orgánu.
Z toho důvodu se také snížil počet členů
představenstva a prezidenta nahradil
předseda.

E-LEARNING

V průběhu léta 2020 tým dobrovolníků
pod vedením Prokopa Maršíka vytvořil
rozsáhlý program, který naučí za-
čátečníky základní dovednosti, aby se
mohli zúčastnit debatních soutěží.

Kromě textů a grafiky obsahuje i inter-
aktivní cvičení a video ukázky.

VÝZKUM HODNOT MLÁDEŽE V
ČR A SR

Společně s našimi partnery z České
rady dětí a mládeže a Rady mládeže
Slovenska se i debatéři zúčastnili
velkého výzkumu hodnot mladých lidí.
Jeho cílem bylo určit hodnotový profil
mladé generace a analyzovat přínosy
zapojení do vzdělávacích a vol-
nočasových organizací. Děkujeme všem
169 debatérům, kteří dotazník vyplnili.

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE A VÝMĚNY

Rok 2020 sice znemožnil konání některých mezinárodních debatních akcí, na druhou
stranu ale přesun do online prostředí zásadně snížil ceny a umožnil tak účast na jiných,
které nám dříve byli nedostupné. Celkem 10 mezinárodních turnajů a akademií se
zúčastnilo rekordních 107 českých debatérů a rozhodčích.

Čeští debatéři dosáhli v zahraničí značných úspěchů a opakovaně se probojovali do
vyřazovacích kol soutěží. Nejvýraznější byl úspěch českých týmů na novém turnaji Is-
pahan Debate Tournament, kde se jeden z našich týmů (Tomáš Galnor, Martin Kubíček
a Filip Vrťo) dostal až do semifinále a druhý (Nicolas Ivanov, Kateřina Roušarová
a Elena Sekaninová) dokonce do finále. Mezi další úspěchy patří také účast v semifinále
turnaje English College Open (Nicolas Ivanov, Matěj Marek, Viktor Říha) a postup mezi
64 nejlepších týmů v esejistické soutěži International Public Policy Forum (Nicolas
Ivanov, Aneta Kahleová, Matěj Marek, Barbora Pospíšilová, Kateřina Roušarová, Filip
Vrťo.

Členové ADK se zúčastni l i těchto mezinárodních akcí:

English College Open 2020 – Tallinn, Estonsko; Tilbury House World Schools Tourna-
ment; Ispahan Debate Tournament; Online World Schools Debate Academy 2020;
Online World Schools Debating Championships; ARGO 2020 Online; EurOpen *On-
line* 2020; Online Dutch Schools Debate Championship 2020; Winter Holiday Open
Online 2020; Hong Kong Debate Open 2020
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195
členů

27
DEBATNÍCH
KLUBŮ

5
TURNAJŮ

423
účastníků

334
DEBAT



HOSPODAŘENÍ
SPOLKU

VÝSLEDOVKA

Náklady Spotřebované nákupy 8 900 Kč

Služby (ubytování, nájemné, strava, cestovné) 283 853 Kč

Osobní náklady 160 143 Kč

Ostatní náklady 4 371 Kč

Poskytnuné členské příspěvky 714 Kč

Náklady celkem 457 981 Kč

Výnosy Tržby za vlastní výkony a za zboží 292 392 Kč

Ostatní výnosy 447 Kč

Přĳaté příspěvky 30 950 Kč

Provozní dotace 127 016 Kč

Výnosy celkem 450 804 Kč

Aktiva Peněžní prostředky v pokladně 129 991 Kč

Peněžní prostředky na účtech 1 349 822 Kč

Pohledávky 84 215 Kč

Aktiva celkem 1 564 028 Kč

Pasiva Závazky –18 535 Kč

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 64 867 Kč

Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 965 126 Kč

Jiné závazky 30 970 Kč

Hospodářský přebytek minulých období 528 776 Kč

Pasiva celkem 1 571 204 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
-7 176 KČ

ROZVAHA
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PODĚKOVÁNÍ
NAŠIM PARTNERŮM

Úspěšnou práci a plnění našich výchovných a vzdělávacích cílů v roce 2019 umožnily

finanční dotace, granty a dary.

Za podporu v plnění cí lů našeho spolku chceme podě kovat zejména:

• Britskému velvyslanectví v Praze

• České radě dětí a mládeže

• Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce

• Magistrátu hlavního města Prahy

• Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

• Nadaci OSF

• Park Lane International School

• Socialbakers

Poděkování patrí̌ i dobrovolníkům – učitelům, rozhodčím, organizátorům akcí,

orgánům ADK, debatérům, pracovníkům místních samospráv, prědstavitelům

sdružení rodičů a nadací škol, vedením škol, rodičům debatérů a dalším příznivcům

debatování.

Chtěli byste být také na seznamu? Ozvěte se nám na info@debatovani.cz!

Děkujeme a těšíme se na spolupráci v dalším roce!



Asociace debatních klubů, z.s.

U vinohradské nemocnice 2255/6,
Vinohrady, 130 00 Praha 3

debatovani.cz debatovani.czDebatovani

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je

podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je

financován z Fondů EHP a Norska.


