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ÚVODNÍ SLOVO
VÝKONNÉHO
ŘEDITELE

Vážení a milí čtenáři,

v rukou držíte výroční zprávu spolku
Asociace debatních klubů. Po dvou
letech, která značně ovlivnila pan-
demie covid-19 a následná opatření,
znamenal rok 2022 návrat k běžnému
fungování. Minimálně na domácí scéně
mohla proběhnout drtivá většina tur-
najů ve fyzické podobě a i na poli
mezinárodním se opět objevily
prezenční turnaje.

Pro naši organizaci se stal rok 2022 ob-
dobím nových příležitostí a projektů.
Společně s našimi partnery z evrop-
ských debatních asociací jsme zahájili
dva projekty zaměřené na globální
vzdělávání a jeho rozvoj prostřed-
nictvím debaty. Hlavně jsme ale díky
podpoře programu Active Citizens
Fund mohli obnovit debatní program
pro žáky základních škol, kterému se
chceme věnovat nad rámec našich
dosavadních aktivit.

Zaměřili jsme se také na rozvoj našich
vzdělávacích – nesoutěžních aktivit.

Kompletně jsme přepracovali systém
školení začínajících debatérů, vytvořili
nové metodické materiály a také jsme
získali akreditaci Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy pro naše učitel-
ské kurzy.

Náš klíčový středoškolský program
získal s možností pořádat fyzické akce
tolik potřebný stimul a listopadový tur-
naj v Ostravě se tak stal největším v
historii Debatní ligy. Úplně poprvé se
ho totiž zúčastnilo celých 50 týmů a
více než 200 debatérů a rozhodčích.

Zahájili jsme také proces přestavby
jmenovaných orgánů spolku tak, aby se
menší týmy věnovaly úžeji zaměřeným
oblastem. Jak to ale s námi u adminis-
trativních záležitostí bývá, bude to
ještě běh na dlouhou trať.

Václav Soukup
Výkonný ředitel
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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 rozšířenou metodu debaty.

O co přesně jde? Debata je diskuze
řízená 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.

Zatím to zní jako běžná diskuze. Zásad-
ním rozdílem však je, že během turnaje
každý z týmů zastává obě pozice ná-
zorového spektra – pro i proti. Jednou
tedy tvrdí, že lepší systém je parla-
mentní, podruhé prezidentský. Tím se
naučí porozumět komplexním prob-
lémům i z pohledu, který samy

nezastávají. A to je v praxi užitečné,
protože dnešní svět není černobílý.

A jak to děláme? Naše asociace je
tvořena debatními kluby, většinou při
gymnáziích a středních školách, ve
kterých se účastníci intenzivně věnují
debatnímu tréninku. 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 de-
batní a retorická školení pro
školy či 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 2022 tak byl 24. rokem existence spolku a současně 28. 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 O
ASOCIACI DEBATNÍCH KLUBŮ, Z.S.



7VÝROČNÍ ZPRÁVA ADK 2022

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.

Výstupem 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 pod-
mínky 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 a navíc s účastníky programu spolupracuje
dlouhodobě.

K. R. Popper
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Barbora Lacinová
manažerka projektu

Debatní program pro žáky ZŠ

Václav Soukup
Výkonný ředitel

Barbora Lacinová – předsedkyně
Branislav Fečko – Čegiň
Dennis Hennhofer
Jakub Neužil

Představenstvo
Bedřich Bluma
Jan Dragoun
Josef Mezera

Kontrolní a revizní komise

Vo
le
né
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Eva Pospíšilová
ředitelka

Kateřina Adámková
Adam Born
Dušan Hrabánek
Jakub Szymsza
Filip Vrťo

Ředitelství souteží

Anna Čámská
vedoucí

Tomáš Galnor
Jakub Hampl
David Huml
Barbora Lacinová

Josef Mezera
Filip Vrťo
Anna Zegzulková

Výbor pro teze

Jm
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Václav Soukup – vedoucí
Jakub Hlaváček
Jiří Nevřivý

Výbor pro turnaje
Barbora Lacinová – vedoucí
Kristýna Bulvasová
Anežka Navrátilová

Výbor pro komunikaci

Barbora Lacinová – vedoucí
Kristýna Bulvasová
Anežka Navrátilová
Jakub Szymsza

Výbor ombudsmana
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HLAVNÍ AKTIVITY
SPOLKU V ROCE 2022

Každoroční celostátní soutěž trí̌členných družstev v debatování

je tradičně organizována formou víkendových celostátních tur-

najů a je určena dětem a mladým od 13 do 20 let.

V roce 2022 proběhla závěrečná část 27. ročníku a úvodní část 28. ročníku (soutěžní
ročníky odpovídají průběhu školního roku a nekryjí se s kalendářním rokem).

Debatéři se utkali na šesti fyzických a jednom online turnaji. Proběhlo 442 soutěžních
debat, z toho 267 v českém a 175 v anglickém jazyce.

V SOUTĚ ŽÍCH DEBATNÍ LIGA A DEBATE LEAGUE SE DEBATOVALO NA
TYTO OFICIÁLNÍ TEZE:

• A world in which people don’t believe
in hell would be preferable

• ČR by měla zabránit vylidňování
venkova

• EU by měla zavést jednotná pravidla
pro fungování trhu práce

• Historical cities (such as Prague,
Český Krumlov or Barcelona) should
introduce a significant tourist fee for
entering the city centre

• Kryptoměny by měly být zakázány /
Cryptocurrencies should be
prohibited

• Náprava pachatele by měla být
hlavním účelem trestu / Rehabilitation
of offenders should be the main
objective of criminal punishment

• Organized religion brings more harm
than good

• Neobydlené byty a domy by měly
přejít do vlastnictví obcí / Ownership
of uninhabited residential properties
should be transferred to local
administration

• Všichni bychom měli být vegani / We
should all be vegans
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TURNAJE SOUTĚŽÍ DEBATNÍ LIGA A DEBATE LEAGUE V ROCE 2022

XXVII. ročník | školní rok 2021/2022

• 11.–13. února: druhý turnaj Debatní ligy, online
• 4.–6. března: druhý turnaj Debate League, Praha
• 25.–27. března: třetí turnaj Debatní ligy a Debate League, Hradec Králové
• 22.–25. dubna: finálový turnaj Debatní ligy a Debate League, Praha

Vítězem 27. ročníku Debatní ligy se stal tým Oui Oui z gymnázia Open Gate. Vítězem
27. ročníku Debate League se stal tým Děláme to v triu reprezentující ostravské
Gymnázium Hello.

XXVIII. ročník | školní rok 2022/2023

• 21.–23. října: první turnaj Debate League, Prostějov
• 11.–13. listopadu: první turnaj Debatní ligy, Ostrava
• 2.–4. prosince: druhý turnaj Debate League, Praha
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HLAVNÍ AKTIVITY SPOLKU V ROCE 2022

V roce 2022 skončil 25. a začal 26. ročník soutěže. Celkem se uskutečnilo 598 debat
– z toho 413 v českém a 185 v anglickém jazyce.

VĚTŠÍ TURNAJE SOUTĚŽE DEBATNÍ POHÁR V ROCE 2022
• 14.–16. ledna: online WSDC turnaj
• 23.–24. dubna: otevřený turnaj při finále Debatní ligy, Praha
• 10.–12. června: otevřený turnaj, Kroměříž

Vítězem 25. ročníku Debatního poháru se stal tým *Kejsy X Theme* z debatního
klubu Arcibiskupského gymnázia v Praze. Vítězem 25. ročníku Debate Cup se stal
tým Neutrality z debatního klubu Gymnázia Jakuba Škody, Přerov.

ŠKOLENÍ
Odborná příprava a vzdělávání dobrovolných a dalších pracovníků pro práci v NNO je
součástí Výchovně vzdělávacího debatního programu dětí a mládeže. ADK uspořádala
jedno velké školení začínajících debatérů, akreditační školení rozhodčích a školení
učitelů:

• 30. září – 2. října: školení debatérů, rozhodčích a učitelů, Babice

Dále proběhly desítky workshopů na školách pro žáky i učitele. Díky finanční podpoře
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly také vytvořeny nové akreditované
kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Rozvoj klíčových kompetencí
metodou debaty – základní kurz a rozšiřující kurz.

Do 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.
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PDS je každoroční mezinárodní debatní turnaj ve formátu World

Schools, který se za svých 8 let existence vypracoval na místo jednoho

z největších evropských turnajů svého druhu a prǐjíždejí na něj debatovat

týmy z celého světa.

prague
debate
spring

Osmý ročník mezinárodního debatního turnaje proběhl 9.–13. dubna v online podobě.
I díky tomu se ho mohlo zúčastnit 80 týmů a 78 rozhodčí z 35 zemí světa.

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

Vítězem se stala reprezentace Litvy, která ve finále porazila filipínský tým Ateneo 1.

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE A VÝMĚNY

Nastolený trend mezinárodních online turnajů pokračoval i v roce 2022. Díky tomu se
jich opět konal nadstandardní počet a nízká cena umožnila účast řady českých
reprezentantů. Celkem 12 mezinárodních turnajů a akademií se zúčastnilo rekordních
159 českých debatérů a rozhodčích.

Národní tým zopakoval loňský úspěch, když na mistrovství světa postoupil do vyřazo-
vací části. Všem členům týmu: Adamu Černičkovi, Tomáši Galnorovi, Nicolasi
Ivanovovi, Václavu Kuboňovi, Vojtěchu Pokornému i jejich trenérovi Jamesovi Alexan-
dru Carrovi gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

Členové ADK se zúčastni l i těchto mezinárodních akcí:
• CWSDC High Schools Debating

Championships 2022
• DIS 25th Anniversary Debate Tour-

nament
• International Debate Tournament

Ljutomer 2022
• Mediterranean Schools Debating

Championship
• Modern World Debates 2022

• Nordic Schools Debating Champi-
onship 2022

• Paris Worlds Schools Championships
2022

• Prague Debate Spring 2022
• SWSDC IV
• Vilnius Open
• Winter Holiday Open 2022
• World Schools Debate Champi-

onships 2022
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DALŠÍ AKTIVITY
SPOLKU V ROCE 2022

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 programu 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 PROGRAM PRO ŽÁKY
ZÁKLADNÍCH ŠKOL

V roce 2022 jsme se rozhodli
odpovědět na poptávku ze strany zák-
ladních škol a vytvořit nový debatní
program určený právě jim. Díky dalšímu
grantu z programu Active Citizens Fund
jsme mohli zaměstnat koordinátorku a
metodičku programu. V úvodní fázi
projektu byl vytvořen nový debatní for-
mát Debatiáda. Následovat budou
workshopy na základních školách a tur-
naje stejnojmenné soutěže.

UPGRADING GLOBAL EDUCA-
TION ACROSS SUBJECT AREAS

Projekt Erasmus+ Modernizace globál-
ního vzdělávání napříč obory sdružuje
deset partnerských organizací z pěti
různých evropských zemí. Jeho cílem je
poskytnou učitelům podporu k imple-
mentaci celistvého vzdělávání o
aktuálních globálních problémech s
důrazem kladeným na koncepty
občanství a odpovědnost. S využitím
debatní metodologie bude vytvořena
příručka globálního vzdělávání pro
učitele, metodické příručky obsahující
plány vyučovacích hodin a cvičení, sady
nástrojů pro učitele i studenty s pří-
padovými studiemi demonstrujícími,
jak lze uplatnit znalosti získané v rámci
projektu, a také komplexní digitální
platformy pro individuální výuku. Výs-
tupy budou pokrývat témata spojená s
globalizací, nerovností, udržitelným
rozvojem, klimatem, globálním
zdravím, identitou a kulturou.

NEW GLOBAL LEARNING

Tento projekt vznikl jako přímá reakce
na potřeby pracovníků s mládeží.
Podpora učení a informované diskuze o
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široké škále témat, jako například
umělá inteligence, genderové normy,
různé přístupy ke klimatické krizi nebo
rozpory mezi určitými kulturními
zvyklostmi a hodnotami EU, se
prokazuje býti poměrně náročnou,
zejména s ohledem na skutečnost, že
sami pracovníci přicházejí z vysoce
specializovaného a formálního
vzdělávacího prostředí s úzkým
okruhem zaměření. V rámci projektu
proto budou vytvořeny metodické
materiály, které pracovníkům s mládeží
umožní přístup k výuce z globální a
transdisciplinární perspektivy s cílem
úspěšného uchopení komplexních
problematik.

SPOLUPRÁCE S MUZEEM UMĚNÍ
OLOMOUC

V návaznosti na projekt Debate educa-
tion in museums across Central and
Eastern Europe jsme navázali
spolupráci s Muzeem umění Olomouc a
předvedli veřejnosti první ukázkovou

debatu v rámci série diskuzních večerů
DEKA. Tématem večera byla odpověd-
nost a etické aspekty dokumentární
tvorby a kromě 4 debatérů z ADK se jí
jako přednášející zúčastnili Lenka
Klicperová a Vít Klusák. Další společné
aktivity jsou naplánovány i na rok 2023.

BAMBIFEST

Naše aktivity pro děti a mládež jsme
prezentovali na festivalu Bambifest,
který se uskutečnil 10. a 11. září. Naši
zástupci Julie Domanská, Lucie
Fryčová, Dennis Hennhofer, Jan Chle-
bek, Štěpán Matějíčka a Hana Požárová
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.
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ROK V ČÍSLECH
2022
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389
členů

33
DEBATNÍCH
KLUBŮ

10
TURNAJŮ

1779
účastníků

865
DEBAT



HOSPODAŘENÍ
SPOLKU V ROCE 2022

VÝSLEDOVKA

Náklady Spotřebované nákupy 30 107 Kč

Služby (ubytování, nájemné, strava, cestovné) 1 095 821 Kč

Osobní náklady 1 167 910 Kč

Ostatní náklady 21 771 Kč

Poskytnuné příspěvky 843 Kč

Náklady celkem 2 316 452 Kč

Výnosy Tržby za vlastní výkony a za zboží 399 259 Kč

Ostatní výnosy 1 643 Kč

Přijaté příspěvky 589 290 Kč

Provozní dotace 1 796 087 Kč

Výnosy celkem 2 786 278 Kč

Aktiva Peněžní prostrědky v pokladně 97 086 Kč

Peněžní prostrědky na účtech 1 161 643 Kč

Pohledávky 204 525 Kč

Aktiva celkem 1 463 254 Kč

Pasiva Závazky 76 832 Kč

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 26 224 Kč

Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování -15 797 Kč

Přechodné účty aktiv a pasiv 2 080 Kč

Hospodáršký prěbytek minulých období 904 089 Kč

Pasiva celkem 993 428 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
469 826 KČ

ROZVAHA
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PODĚKOVÁNÍ
NAŠIM PARTNERŮM

Úspěšnou práci a plnění našich výchovných a vzdělávacích cílů v roce 2022 umožnily

finanční dotace, granty a dary.

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

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!

• Arcibiskupskému gymnáziu v
Kroměříži,

• Cyrilometodějskému gymnáziu,
základní škole a mateřské škole v
Prostějově,

• České radě dětí a mládeže,
• Education.cz,
• Ekon Alfa,
• Freelo Bay,
• Gymnáziu J. K. Tyla,
• Gymnáziu Praha 6, Nad Alejí 1952,

• Gymnáziu, základní škole a mateřské
škole Hello,

• Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy,

• Muzeu umění Olomouc,
• Nadaci OSF,
• Open Gate – gymnáziu a základní

škole,
• Park Lane International School,
• programu Erasmus+,
• READYCON.



Asociace debatních klubů, z.s.

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

debatovani.cz debatovani.czDebatování 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.


