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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDKYNĚ
PŘEDSTAVENSTVA
SPOLKU
Vážení a milí čtenáři,
do rukou se vám dostala výroční
zpráva spolku Asociace debatních
klubů. Zatímco rok 2020 se nesl ve
znamení náročného přizpůsobování se
nové situaci a nalézání způsobů, jak
pořádat debaty i v této nelehké době,
rok 2021 nám umožnil plně využívat
unikátní výhody, které online prostor
nabízí.
Turnaje Prague Debate Spring se díky
tomu zúčastnilo rekordních 377 debatérů a rozhodčích napříč zeměkoulí.
Do soutěží Debatní ligy a Debate
League se konečně mohli zapojit i naši
členové, kterým by to za normálních
okolností vzdálenost neumožnila.
O snazší dostupnosti debatního programu svědčí i fakt, že se do něj za rok
2021 zapojilo celkem 1339 účastníků.
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Důraz na online prostředí pomohl uspíšit i vývoj Greyboxu, který nově
umožňuje rozhodčím odevzdávat balloty – debatéři se tak již nebudou
muset přebírat e-maily a odkazy.
Dva úspěšné prezenční turnaje ve školním roce 2021/2022 ale ukázaly, že po
nich stále je hlad ze stran debatérů,
rozhodčích i rodičů. Doufám tedy, že se
již brzy setkáme tváří v tvář, nebo alespoň respirátorem v respirátor.

Hana Bušková
Předsedkyně představenstva ADK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ADK 2021
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KDO JSME,
CO DĚLÁME
J ED N O U VĚTO U

UČÍME PŘEMÝŠLET DEBATOU.
T RO C H U PO DRO B NĚJ I
Jsme spolek nadšenců, kteří věří, že
metoda debatování, její techniky
a zásady, jsou účinným prostředkem,
který vede k rozvoji rétorických schopností, posílení občanské odpovědnosti
a kritického myšlení.
O co přesně jde? Debata je diskuze
řízená pravidly. Dva týmy o třech lidech
se utkají v argumentačním souboji
na předem dané téma, například o tom,
zda je ekonomický prospěch důležitější
než lidská práva, nebo jestli by pro
společnost byl prospěšný úplný zákaz
konzumace alkoholu.
V bežné diskuzi řečníci zastávají pozice,
které jsou jim názorově nejbližší. Na debatních turnajích si však každý tým
zkouší obhajovat oba pohledy na danou
problematiku. Tím dochází k rozvoji
schopnosti komplexně daný problém
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analyzovat a hlavně schopnosti empatie, což je důležité, protože dnešní
svět není černobílý. Kromě toho je debata ale také zábava – je to setkávání
s přáteli, soutěž a strategie.
A jak to děláme? Naše asociace je
tvořená debatními kluby, většinou při
gymnáziích a středních školách, ve
kterých se debatuje v průběhu celého
roku. Dále pořádáme dvě celoroční
soutěže Debatní 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
debatní a retorická školení pro
školy či jiné zájemce.

Začněte debatovat i vy!

VÝROČNÍ ZPRÁVA ADK 2021
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O
ASOCIACI DEBATNÍCH KLUBŮ, Z.S.
S ÍD LO

VZ NIK , Z ÁPIS

U Vinohradské nemocnice 2255/6,

10. února 1999, 1. ledna 2014

Vinohrady, 130 00 Praha 3

D EBAT N Í PRO GRAM KAR L A PO PPERA
Tento program založil v roce 1994 americký filantrop
George Soros. Inspirací a motivací mu bylo setkání s významným filozofem 20. století – Sirem K. R. Popperem,
kterému posléze celý program dedikoval.

S PISOVÁ Z NAČ KA
IČ

L 9701 vedená u Městského soudu

69058041

v Praze

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

Debatní program Karla Poppera napomáhá rozvoji vzdě lání
a demokratického myšlení. Prostředkem k dosažení cílů
K. R. Popper
programu v ČR je zejména organizování soutě ží v akademickém debatování žáků základních a středních škol
(v roce 1997 jsme založili debatní program pro vysokoškolskou mládež, jehož další organizaci jsme v roce 2001 předali samotným vysokoškoláků m), přípravou metodiky
a vzdě láváním v oblasti využití metody debatování ve formálním i neformálním
vzdě lávání.

HISTO R IE
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.

POS L ÁN Í

C ÍLE

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

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

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 otevřenou společnost schopnou dialogu.
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Propagací metody debatování a jejím
využíváním k zdárnému naplňování cílů
vzdělávání definovaných v RVP chceme
nabídnout alternativu ke standardním
způsobům vzdělávání v českých
školách.

Výstupem programu je samostatně a kriticky myslící č lově k, který se rozhoduje a jedná
na základě podložených faktů a činí rozumné závě ry, č lově k, který respektuje názor
druhých a dokáže mu vě cně , ale i úč inně oponovat. Tímto naplňujeme nezbytné podmínky pro aktivní a prospěšné zapojení mladých lidí do společ nosti.
Zdaleka již nejsme jedinou organizací, která nabízí rétorické aktivity pro dě ti a mládež,
protože šíře a pestrost debatování otvírá prostor pro další podobné aktivity a soutě že.
Zůstáváme však jedinou organizací, která nabízí akademické debatování založené na
přísných etických a vzdě lávacích principech.

Jsme členy evropské debatní sítě IDEA,
světové organizace WSDC a České rady dětí a mládeže

VÝROČNÍ ZPRÁVA ADK 2021
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Volené

ORGÁNY
SPOLKU V ROCE 2021
Eva Pospíšilová
ředitelka

Bedřich bluma

Josef Mezera

Představenstvo

Jan Dragoun

Jmenované

Kontrolní a revizní komise
Ředitelství souteží

Kateřina Adámková

Dušan Hrabánek
Martina Dolečková
Barbora Lacinová

Jmenované

Hana Bušková
předsedkyně

Adam Born

Jakub Neužil

Prokop Maršík

Václav Soukup
Výkonný ředitel

Výkonný výbor

Jakub Szymsza

Zahraniční výbor
Výbor pro teze

Judita Zelbová

Adam Born

Anna Čámská
vedoucí

Petr Pospíšil
Bedřich Bluma
David Huml

Martin Pavlok

James Alexander Carr

Kateřina Adámková

Jakub Hampl
8

Anna Čámská

VÝROČNÍ ZPRÁVA ADK 2021
Barbora Lacinová

Richard Gracla
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HLAVNÍ AKTIVITY
SPOLKU V ROCE 2021
Tato každoroční celostátní soutě ž tříč lenných družstev v debatování je tradičně organizována formou víkendových
celostátních turnajů a je urč ena dě tem a mladým od 13 do 20
let.

V roce 2021 proběhla závěrečná část soutěže Online debatní liga, která nahradila 26.
ročník Debatní ligy kvůli pandemii koronaviru. Na podzim se opět vrátila Debatní liga
ve svém 27. ročníku. (Soutěžní ročníky odpovídají průběhu školního roku a nekryjí se
s kalendářním rokem.)

V RO C E 2 0 2 1 J S ME US PO Ř ÁDAL I T Y TO T UR N A J E SO U T ĚŽ Í D EBAT N Í
L IGA A D EBAT E L EAG UE:
Online debatní liga | XXVI. ročník | školní rok 2020/2021
•
•
•
•

22.–24. ledna
12.–14. února
12.–14. března
15.–18. dubna

druhý turnaj Online Debate League
třetí turnaj Online debatní ligy
třetí turnaj Online Debate League
finálový turnaj Online debatní ligy a Debate League

Vítězem Online debatní ligy se stal tým Trium Virorum reprezentující ostravské
Gymnázium Hello. Vítězem Online Debate League se stal tým Sernie Banders
z gymnázia Open Gate.
XXVII. ročník | školní rok 2021/2022
•
•

22.–24. října
19.–21. listopadu

první turnaj Debatní ligy, Opava
první turnaj Debate League, online

Debatéři se utkali na jednom fyzickém a pěti online turnajích. Proběhlo 296 soutěžních
debat, z toho 158 v českém a 138 v anglickém jazyce.
V SO U T Ě Ž ÍC H DEBAT NÍ LIG A A DEBAT E LEAGUE S E D EBATOVALO NA
T Y TO O FIC IÁLNÍ T E Z E:
•

EU by měla zavést jednotná pravidla
pro fungování trhu práce / The EU
should have a unified set of labour
market regulations

•

Social media are harmful to
democracy

•

The growing trend of abandoning
nuclear energy is a mistake

•

Veškerá reklama by měla být
zakázána / All advertisement should
be banned

•

Vlády rozvinutých zemí by měly
přijímat opatření poškozující

uhlí, omezení těžkého průmyslu),
pokud přispějí k řešení klimatické
krize
•

Zaměstnavatel by měl mít právo
propustit zaměstnance bez udání
důvodu / Employers should have
a right to fire an employee without
giving a reason

•

Západní demokracie by měly zlepšit
situaci obyvatelstva KLDR (P) /
Western democracies should improve
the situation of people of North Korea
(P)

ekonomiku (zastavení těžby černého
10
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H L AV N Í AK TIV IT Y S PO LKU V RO C E 2 0 2 1

Do této každoroční celostátní soutěže tříčlenných družstev v debatování

prague
debate
spring

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 2021 skončil XXIV. a začal XXV. ročník soutěže. Celkem se uskutečnilo 490 debat – z toho 333 v českém a 157 v anglickém jazyce.

PDS je každoroč ní mezinárodní debatní turnaj ve formátu World
Schools, který se za svých 6 let existence vypracoval na místo jednoho
z nejvě tších evropských turnajů svého druhu a přijíždejí na ně j debatovat
týmy z celého svě ta.

Sedmý ročník mezinárodního debatního turnaje proběhl 10.–14. dubna v online
podobě. I díky tomu se ho mohlo zúčastnit rekordních 78 týmů a 74 rozhodčí ze 34
zemí světa.

VĚT Š Í T UR NA J E SO U T ĚŽ E DEBAT N Í PO H ÁR V RO C E 2 0 2 1
• 21.–23. května
otevřený online turnaj
• 24.–26. září
školení začínajících debatérů, Babice
• 17.–19. prosince
online turnaj Debatního poháru

Organizační tým tvořili Hana Bušková, Richard Gracla, Jakub Okruhlica, Zbyněk Piech
a Václav Soukup.

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

ME Z INÁRO D N Í SO U T ĚŽ E A V Ý MĚN Y

Vítězem se stal kanadský tým FDT Red, který ve finále porazil reprezentaci Dánska.

Nastolený trend mezinárodních online turnajů pokračoval i v roce 2021. Díky tomu se
jich opět konal nadstandardní počet a nízká cena umožnila účast řady českých
reprezentantů. Celkem 13 mezinárodních turnajů a akademií se zúčastnilo rekordních
122 českých debatérů a rozhodčích. Účast některých z nich finančně podpořila Nadace
České pošty.
Národní tým dosáhl historického úspěchu, když na mistrovství světa postoupil do vyřazovací části, což se předtím podařilo pouze jednou v roce 1999. Všem členům týmu:
Adamu Černičkovi, Nicolasi Ivanovovi, Matěji Markovi, Barboře Pospíšilové, Viktorovi
Říhovi i jejich trenérovi Jamesi Alexandru Carrovi gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci.

•

27.–28. února

online školení rozhodčích

Č lenové AD K se z úč a stni li t ě c hto m e z i ná rodní c h a kc í :
• 7th Oldham Cup 2021
• Protea Worlds
• EurOpen 2021
• The Weekend Academy
• International Debate Tournament
• Winter Holidays Open 2021
Ljutomer 2021
• World Schools Debate
• Ispahan Debate Tournament 2021
Championships 2021
• NDT WSDC 2021
• World Schools Debate Impromptu
• Oxford WSDC 2021
Research Tournament 2021

•

24.–26. září

školení rozhodčích a učitelů, Babice

•

Š KO L EN Í ROZ HO DČ ÍC H D EBAT NÍC H SO U T ĚŽ Í V RO C E 2 0 2 1
Odborná příprava a vzdě lávání dobrovolných a dalších pracovníků pro práci v NNO je
souč ástí Výchovně vzdě lávacího debatního programu dě tí a mládeže. ADK uspořádala
dvě dvoudenní akreditač ní školení rozhodč ích:
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Prague Debate Spring 2021

•

Youth Forum 2021
VÝROČNÍ ZPRÁVA ADK 2021
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DALŠÍ AKTIVITY
SPOLKU V ROCE 2021

v rámci iniciativy Young European Citizens. Mezinárodní složku projektu pak
představovalo vyslání tří našich zástupců na týdenní vzdělávací konferenci
Youth Forum 2021.
N ÁRO D N Í ROZ VO J OV Ý T ÝM

ROZ VO J ST Ř EDOŠ KO L S KÉHO
D EBAT N ÍH O PRO G RAMU
V Č ES K É R EP UB LIC E
V roce 2020 jsme získali grant z programu Active Citizens Fund, díky
němuž můžeme investovat do rozvoje
našich aktivit a celého debatního programu. Cílem projektu je kvantitativní
růst našich aktivit – zvyšování počtu debatérů, zakládání nových klubů
a rozšiřování do dalších škol a měst.
Projekt poběží až do března 2023
a umožní nám profesionalizovat naši
činnost, tedy zaměstnat koordinátora
a metodika projektu a nastartovat program debatního vzdělávání učitelů.
D EBAT N Í VZ D ĚL ÁVÁNÍ
V MUZ EÍC H NAPŘ ÍČ ST Ř EDNÍ
A V ÝC H O D NÍ E VRO PO U
Cílem
projektu
bylo
zahájení
spolupráce debatních vzdělávacích organizací
a
muzeí
za
účelem
zatraktivnění muzeí a kulturních institucí v regionech. Zúčastnilo se ho více
než 60 institucí z Polska, Ukrajiny,
Česka, Slovenska, Moldavska a Gruzie
a byl financován Mezinárodním visegrádským fondem. Projekt vyvrcholil
v březnu 2021 mezinárodním work14

shopem pro pracovníky muzeí a debatních organizací. Výstupy projektu byly
publikovány jako příručka pro pracovníky muzeí.
PRO MOT IN G EQ UALIT Y
T H RO UGH D EBAT E
Díky podpoře britského velvyslanectví
v Praze jsme uskutečnili projekt podporující činnost debatních klubů. Podle
původního plánu měli zkušení metodici
navštěvovat schůzky debatních klubů
a pomáhat trenérům s jejich vedením.
Kvůli epidemiologické situaci se projekt
musel přesunout do online prostředí.
Jeho součástí se tak staly pravidelné
webináře a online tréninky pro zájemce
o debatování a kluby, které se jinak
nemohly scházet.

V průběhu roku 2021 byla obnovena
širší reprezentace České republiky v debatování. Její základnu tvoří nejen
pětičlenný národní tým, ale také další
debatéři, kteří mají zájem soutěžit na
mezinárodní úrovni. Pod vedením
Jamese Alexandra Carra probíhají
dvakrát týdně intenzivní tréninky, které
doplňuje individuální příprava na
zahraniční turnaje.
BAMB IFEST
Naše aktivity pro děti a mládež jsme
prezentovali na festivalu Bambifest,

který se uskutečnil 11. a 12. září. Naši
zástupci, Kristýna Bohlová, Viktor
Hartmann, Regina Knapíková, Barbora
Lacinová a Jan Vilč, zapojovali
převážně děti, které si mohly na vlastní
kůži
vyzkoušet
debatování
na
jednoduchých vylosovaných tezích.
Dospělé jsme seznamovali s tím, co
ADK dělá a jak může být debatování
prospěšné pro jejich děti. Během dvou
dnů jsme oslovili stovky návštěvníků.
V YJÁD Ř I S E
Soutěž byla určena žákům středních
škol bez předchozích zkušeností s debatováním. Účastníci ze sedmi škol
natočili krátká videa, ve kterých
prezentovali své názory na vzdělávání,
hrozby pro demokracii a ochranu životního prostředí. Vítězové získali věcné
odměny.

FU T UR E O F EURO PE DEBAT ES
Tohoto mezinárodního projektu jsme se
zúčastnili s našimi partnery z evropské
debatní sítě IDEA. Kvůli protipandemickým opatřením se jeho aktivity
musely omezit z velké části pouze na
vnitrostátní, ale i přesto umožnil uspořádání fyzického školení a turnaje
a také zprostředkoval setkání debatérů
s politikem Mgr. Janem Novotným
VÝROČNÍ ZPRÁVA ADK 2021
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ROK V ČÍSLECH
2021

743
DEBAT
33
DEBATNÍCH
KLUBŮ
325
členů

10
TURNAJŮ
1339
účastníků
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HOSPODAŘENÍ
SPOLKU V ROCE 2021

PODĚKOVÁNÍ
NAŠIM PARTNERŮM

V ÝS L ED OVKA

Úspě šnou práci a plně ní našich výchovných a vzdě lávacích cílů v roce 2021 umožnily

Ná klady

finanč ní dotace, granty a dary.
Spotřebované nákupy
Služby (ubytování, nájemné, strava, cestovné)

393 572 Kč

Osobní náklady

626 180 Kč

Ostatní náklady

4 181 Kč

Poskytnuné příspěvky
Náklady celkem

Výnosy

18 481 Kč

Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy

•

Britskému velvyslanectví v Praze

55 234 Kč

•

Craigu Comstockovi

1 097 647 Kč

•

České radě dětí a mládeže

•

Ekon Alfa

•

Freelo Bay

268 088 Kč
119 Kč

Přijaté příspěvky

256 900 Kč

•

Mendelovu gymnáziu v Opavě

Provozní dotace

877 648 Kč

•

Mezinárodnímu visegrádskému fondu

•

Nadaci České pošty

•

Nadaci OSF

•

Open Gate – gymnáziu a základní škole

•

programu Evropa pro občany

Výnosy celkem

1 402 756 Kč

ROZ VAH A
Akt i va

Z a p odp or u v p lnění c í lů na še ho sp olku c hcem e p odě kovat ze j m é na:

Peně žní prostředky v pokladně

129 660 Kč

Peně žní prostředky na úč tech

888 486 Kč

Pohledávky

140 374 Kč

Aktiva celkem

1 158 521 Kč

Podě kování patří i dobrovolníků m – uč itelů m, rozhodč ím, organizátorů m akcí,
orgánů m ADK, debatérů m, pracovníků m místních samospráv, představitelů m

Pa si va

Závazky

25 095 Kč

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

14 723 Kč

Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
Přechodné účty aktiv a pasiv

208 612 Kč

sdružení rodič ů a nadací škol, vedením škol, rodič ům debatérů a dalším příznivcům
debatování.

2 080 Kč

Hospodářský přebytek minulých období

602 902 Kč

Pasiva celkem

853 412 Kč

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

Děkujeme a těšíme se na spolupráci v dalším roce!

HOS PO DÁŘ S K Ý V ÝS LEDEK
305 109 KČ
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Asociace debatních klubů, z.s.
U vinohradské nemocnice 2255/6,
Vinohrady, 130 00 Praha 3

debatovani.cz

Debatování CZ

debatovani.cz

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.

