Výroční zpráva
Česká debatní společnost, z. s.
2014

Obsah: Výroční zpráva České debatní společnosti, z. s. 2014
I. O České debatní společnosti............................................................................................................................3
Debatování je svým přínosem jedinečné ....................................................................................................4
Debatní program.........................................................................................................................................4
II. Naše aktivity ...................................................................................................................................................5
Heart of Europe ..........................................................................................................................................5
Vysokoškolský debatní program .................................................................................................................6
Cesky Tesin Cup ..........................................................................................................................................6
S angličtinou kamkoli ..................................................................................................................................6
Školení a tréninky .......................................................................................................................................6
The Czech Debate TV ..................................................................................................................................7
CDS Debate FM ...........................................................................................................................................7
Knihovna .....................................................................................................................................................7
Komunitní centrum .....................................................................................................................................7
Objekt 33 v Muně Mikulovice .....................................................................................................................7
III. Hospodaření spolku .......................................................................................................................................8
IV. Partnerské organizace ...................................................................................................................................8
V. Orgány ČDS v roce 2014 .............................................................................................................................. 11
Kontakt ............................................................................................................................................................ 11

I. O České debatní společnosti
Česká debatní společnost, z. s. (ČDS), IČ 26656817, vznikla 19. 3. 2004 a je nestátní nezisková organizace se
sídlem v Olomouckém kraji a celorepublikovou působností. ČDS pracuje s dětmi a mládeží. Je dobrovolná,
nezávislá, nepolitická a sdružuje členy na základě společného zájmu o naplňování cílů ČDS.
ČDS je založena k uskutečňování činností s cílem napomáhat aktivnímu sebevzdělávání v oblastech rozvoje
klíčových kompetencí, podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže, zejména pak mravních, sociálních a
intelektuálních schopností, osvětovým působením prohlubovat znalosti, rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a
pozitivní mezilidské vztahy, nabídkou aktivního využití volného času pomáhat v boji proti sociálně patogenním
jevům působícím na děti a mládež a podporovat rozvoj interkulturních aktivit.
ČDS dosahuje těchto cílů zejména podporou účastí na soutěžích v akademickém debatování žáků základních a
středních škol a neorganizované mládeže a organizací takových soutěží, přípravou metodiky a vzděláváním v
oblasti efektivní argumentace, kultivovaného projevu a kritického myšlení.
Mezi největší projekty organizace patří celorepublikový debatní turnaj Olomouc Open Cup a mezinárodní
debatní turnaj Heart of Europe, celorepubliková Středoškolská debatní soutěž pětičlenných týmů či jazykový
vzdělávací projekt S angličtinou kamkoliv. Další významnou aktivitou je podpora sociálně znevýhodněných
skupin, osvětová, přednášková a další vzdělávací činnost pro studenty a širokou veřejnost.

Debatování je svým přínosem jedinečné
Ve srovnání s jinými a podobnými aktivitami pro mládež je debatování jedinečnou aktivitou:
 působí dlouhodobě a cílevědomě,
 vybavuje své účastníky klíčovými kompetencemi, dovednostmi a znalostmi,
 je inkluzivní, zvláštní pozornost je věnována zapojení romské mládeže a mládeže ze sociálně
vyloučených skupin (Velmi dobrým příkladem ze zahraničí může být projekt Debate in Neighborhood),
 dokáže zaujmout i mládež, kterou často neoslovují tradiční sportovní a další volnočasové aktivity,
 je nezávislé na politických, ideologických či náboženských vlivech,
 v zahraničí má mimořádně vysokou prestiž a mnohaletou tradici,
 bývalí účastníci programu v pozdějších letech těží ze získaných znalostí a dovedností a snadněji tak čelí
nezaměstnanosti, dosahují vyššího vzdělání a rychlejšího kariérního růstu (viz Evaluation Report
Philodemic Debate Society Georgetown University)
 jako smysluplný způsob trávení volného času je vhodnou prevencí sociálně patologických jevů u dětí a
mládeže,
 výrazně zvyšuje pravděpodobnost přijetí na vysokou školu humanitního zaměření v ČR, ale i v zahraničí.

Debatní program
Česká debatní společnost, z. s. organizuje pro mládež soutěže v akademickém debatování. Soutěžení mládeže
není cílem, ale prostředkem k dosažení obecně prospěšného záměru rozvoje vzdělání a výchovy deklarovaného
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v Bílé knize - národním programu rozvoje
vzdělávání v České republice, který formuje vládní strategii v oblasti vzdělávání. Debatování je totiž možno
vnímat jako jednu z výchovných a vzdělávacích strategií, která bezprecedentně utváří a rozvíjí klíčové
kompetence žáka, čehož je důkazem projekt Debatování napříč osnovami, pořádaný v roce 2012 Asociací
debatních klubů, z. s.
Soutěžní debatování je zájmovou mimoškolní činností rozvíjející přitažlivou formou dovednosti kritického
myšlení, argumentace a rétoriky, prohlubující znalosti účastníků a v konečném důsledku podporující hodnoty
tolerance a kritické úcty k názorům druhých. V soutěžích se debatuje na většinou předem známá, kontroverzní
témata.
Účast v debatním programu reálně vytváří rovné příležitosti, posiluje uvědomění hodnoty tolerance a to opět
nejen v abstraktní, teoretické rovině, ale konkrétní činností prostřednictvím debatovaných tezí rozvíjí osvětu a
lepší porozumění problémům současného světa. Nutností zakládat tvrzení na vyhledaných faktech
bezprecedentním způsobem napomáhá vytvářet informační společnost.
Absolventi debatních programů jsou samostatně, kriticky myslící lidé, kteří se rozhodují a jednají na základě
podložených faktů a věcných závěrů, lidé, kteří respektují
názor druhých a dokážou mu věcně a účinně oponovat.

II. Naše aktivity
Základními cíli České debatní společnosti, z. s. jsou rozvoj vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Hodnocení
úspěšnosti práce spolku v roce 2014 nutně odráží míru naplnění těchto cílů s ohledem na kvalitu i kvantitu. Je
přitom z povahy výchovně-vzdělávacího procesu zřejmé, že měřit kvalitu lze jen zprostředkovaně, a
z dlouhodobého hlediska, a že kvantita je pouze jedním ze směrodatných ukazatelů vypovídajících o kvalitě.
Z tohoto hlediska byl rok 2014 pro ČDS úspěšný. Pozitivní hodnocení úspěšnosti naplňování cílů se opírá zejména
o následující fakta:


V roce 2014 vyvíjelo činnost v dlouhodobé spolupráci s ČDS 17 debatních klubů z devíti krajů ČR.



ČDS navázala na úspěšnou spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, CARITAS – Vyšší odbornou školou
sociální v Olomouci, Úřadem vlády ČR – Odborem pro evropské záležitosti, městem Olomouc,
Zastupitelstvem mládeže Olomouckého kraje a z privátního sektoru především společnostmi OLMA a. s.,
Penam, a.s., Nutrend D.S., a. s., Alfa Taxi, Unni Trading, Zelos a Severokov s.r.o.



ČDS se stala členem České rady dětí a mládeže. Již z předchozích let byla členem Unie nestátních neziskových
organizací Olomouckého kraje, Městečka neziskových organizací na Muně a dlouhodobým partnerem
mládežnické soutěže Municipalita, v jejímž rámci metodicky připravuje účastníky k diskuzím.



V roce 2014 se podařilo zajistit fungování národního projektu Olomouc Open Cup a mezinárodního projektu
Heart of Europe.

Mimo uvedené kvantitativní ukazatele považujeme za úspěchy následující:


Otevřenost a průhlednost hospodaření podporuje využívání transparentních účtů u Fio banky. Účetnictví
jsme i v roce 2014 vedli ve formě podvojného účetnictví.



Komunikaci se zapojenými účastníky i s laickou veřejností usnadňovala pravidelně aktualizovaná
elektronická prezentace (www.c-d-s.cz). Dalším komunikačním kanálem je web turnaje Heart of Europe
www.heart-of-europe.org a sociální sítě Facebook, Twitter a YouTube, kde ČDS udržuje aktivní profily.

Heart of Europe
Heart of Europe je mezinárodním debatním turnajem v debatním formátu World Style, určeným
středoškolákům, který byl založen v roce 2001 Johnem L. Wickhamem a studenty Gymnázia Olomouc-Hejčín.
Původní myšlenkou bylo uspořádat akci pro středoškolské studenty evropských debatních programů Karla
Poppera, které byly původně založeny a financovány nadací Open Society Institute New York. Po čase se ale z
turnaje stala událost celosvětového měřítka, která se svými rozměry rovná i nejznámnější debatní události pro
středoškoláky World Schools Debating Championship. Od roku 2001 prošel turnaj Heart of Europe dlouhým
vývojem, mezi nejdůležitější milníky patří uzavření partnerství s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého
v Olomouci, díky kterému se v roce 2011 přesunul turnaj z prostor Gymnázia Olomouc-Hejčín na zmiňovanou
fakultu. Od tohoto ročníku má veřejnost díky podpoře pana Zelenky, který investoval do materiálního vybavení,
nově možnost sledovat celý turnaj on-line.

Vysokoškolský debatní program
Česká debatní společnost, z. s. nabízí možnost účastnit debatního programu i vysokoškolákům. Vysokoškolský
debatní program je zároveň velmi dobrým navázáním na účast ve středoškolském debatním programu.
Vysokoškolští studenti se pravidelně schází ve svých klubech při univerzitách či jednotlivých fakultách univerzit.
Na vysokoškolské úrovni se povětšinou debatuje formou Britské parlamentní debaty, která je rozšířená po celém
světě. Ve světě se pořádají akce jako například Univerzitní mistrovství Evropy v debatování (European University
Debating Championships – EUDC), kde účastníci porovnají své dovednosti s oponenty z prestižních universit jako
je Oxford, Cambridge nebo londýnské King’s College. Dále probíhá i Univerzitní mistrovství světa v debatování
(World Universities Debating Championship – WUDC), které se letos konalo v Berlíně. V České republice je
největší akcí Akademické mistrovství České a Slovenské republiky (AMČSR). V roce 2015 bude zahájena výuka
debatování na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Český Těšín Cup
Český Těšín Cup (CTC) je debatní turnaj, který vznikl v roce 2012 díky soutěživosti gymnázií v Českém Těšíně. Na
tomto turnaji se debatuje výhradně v anglickém jazyce, jelikož vyučovací jazyky zúčastněných škol jsou odlišné.
Již druhý ročník ČTC proběhl za účasti Gymnázia Český Těšín a Gymnázia s polským jazykem vyučovacím v Českém
Těšíně. Jedním z důsledků turnaje je tedy i využití prostoru pro diskuzi mezi českými a polsky mluvícími studenty.
Tento open turnaj je inspirován koncepcí soutěže Olomouc Open Cup (OOC), kde se zástupci výše zmíněných
škol setkali, a kde vznikla iniciativa uspořádat turnaj i ve svém regionu. Vizí pro příští ročníky je možná spolupráce
nejen s polskou menšinou a romskou menšinou v regionu, ale také s polskými a slovenskými debatními kluby.
Debatovaným formátem je stejně jako v případě OOC debatní forma Karl Popper, kterou využívá mimo jiné v
České republice i Asociace debatních klubů, z. s. v soutěžích Debatní liga, Debate League, Debatní pohár a Debate
Cup.

S angličtinou kamkoli
Projekt s angličtinou kamkoli má za cíl zvýšit komunikativní kompetence studentů středních škol a to
kompetence, které se týkají konverzace v anglickém jazyce. Těmito kompetencemi jsou osvojování otázek s cílem
objasnění nebo ověření správnosti (např. požádání mluvčího o zopakování, parafrázi, vysvětlení či pomalejší
tempo promluvy); schopnost požádat o vysvětlení během komunikace; vyhledávání komunikace s rodilými
mluvčími; spolupráce se spolužáky (práce ve skupinách, komunikační hry apod.); rozvoj porozumění jiným
kulturám; porozumění pro jiný způsob myšlení a jiné vnímání pocitů; práce s pasivní slovní zásobou; práce s
potenciální slovní zásobou. Projekt s angličtinou kamkoli nabízí několik provedení, které se od sebe liší časovou
délkou trvání projektu, způsobem pojetí výuky jazyka, různorodou interaktivností a samozřejmě také počtem
jednotlivých lektorů kteří projekt provádí. V roce 2014 byl projekt opět realizován v Kroměříži a ve Zlíně.

Školení a tréninky
Česká debatní společnost, z. s. nabízí různé druhy školení a tréninků z oblasti komunikace, vedení týmu,
managementu neziskové organizace, fundraisingu a propagace. Tato školení a tréninky jsou určeny jak
organizacím, tak neformálním skupinám minimálně pěti lidí. V roce 2014 jsme spolupracovali například se
Zastupitelstvem mládeže Olomouckého kraje či s účastníky soutěže Municipalita, jejichž účastníkům jsme
zorganizovali trénink komunikačních dovedností. Naši lektoři mají mimo jiné i zkušenosti s vedením seminářů
pro žáky a studenty středních škol, seminářů pro vysokoškoláky, seminářů zaměřených na menšiny a s vedením
tréninků pro pedagogy a zaměstnance firem a to nejen v České republice ale například v Holandsku, Maďarsku,

Slovinsku, Rumunsku či Velké Británii. Ve spolupráci s UNOOK jsme rovněž moderovali předvolební debaty ve
všech okresních městech Olomouckého kraje.

The Czech Debate TV
V roce 2012 jsme založili tento kanál na YouTube, na kterém zveřejňujeme existující záznamy z debat a jiných
událostí, které jsme zorganizovali nebo se na nich nějakým způsobem podíleli. Kromě dokumentování naší
činnosti má tento kanál ale i další funkce - slouží také k propagaci naší organizace či našich partnerů, stejně jako
ke vzdělávání v debatě snadno dostupnou, zábavnou a potenciálně také interaktivní formou. V roce 2014 dosáhl
kanál více než dvě stě pravidelných odběratelů, cca 50 000 přehrání videí při cca 200 nahraných videích.

CDS Debate FM
Dalším projektem na poli nových medií je registrování se na této doméně navržené speciálně k snadnému a
přehlednému vedení debat a diskuzí přes internet. Všechny argumenty zahrnuté do debat a diskuzí na této
platformě jsou navíc ukládány, což je zároveň dokumentuje a také z nich dělá výukový materiál pro debatéry z
celého světa.

Knihovna
V rámci komunitního centra provozujeme i knihovnu,
která je přístupná široké veřejnosti. V případě zájmu
o zapůjčení některého z titulů nás prosím kontaktujte
na adrese info@c-d-s.cz. O dostupnosti titulu
informuje barevný indikátor v levé části seznamu,
který je vystavený na našich webových stránkách c-ds.cz v sekci Naše aktivity/Knihovna. Od roku 2011
funguje pod hlavičkou České debatní společnosti, z. s.
Komunitní centrum Olomouc.

Komunitní centrum
Prostory komunitního centra slouží pro setkání
mládeže a pro jejich debatní tréningy. V komunitním centru se nachází i odborná knihovna, která je přístupná
široké veřejnosti. Komunitní centrum je plně vybaveno a uzpůsobeno pro pořádání tréningů a školení. V centru
je nastálo dataprojektor, reproduktory, flipchart tabule a připojení k internetu.
Komunitní centrum se nachází v bezbariérově upravené budově. Maximální kapacita k sezení je 60 osob.
Prostory komunitního centra lze pronajmout či zapůjčit po předchozí domluvě k uspořádání neziskové akce. Po
předchozí domluvě lze v komunitním centru zařídit i jiné vybavení, které není výše zmíněno, jakožto mikrofony,
psací potřeby pro účastníky a podobně. Centrum je přístupné i veřejnosti ve všední dny. Pro návštěvu
komunitního centra je třeba se předem ohlásit.

Objekt 33 v Muně Mikulovice
V červnu 2013 získal spolek od Hnutí Brontosaurus Jeseníky do vlastnictví objekt číslo 33, bývalý muniční sklad
v areálu někdejší vojenské posádky v Mikulovicích u Jeseníku. Okamžitě po převzetí byly zahájeny záchranné
práce směřující k nezbytnému zajištění objektu před nadcházející zimou. Následující rekonstrukce objektu
směřuje k jeho přestavbě na školicí a volnočasovou základnu využívanou spolkem a nabízenou třetím osobám
pro vzdělávací a rekreační akce především mládeže.

V roce 2014 byly práce financovány z vlastních prostředků spolku a grantu projektu Think Big nadace Telefónica,
který získal projektový tým pod hlavičkou spolku. Celkové náklady vynaložené na správu a rekonstrukci objektu
a na zajištění dobrovolnické práce (cestovné, ubytování a stravné dobrovolníků) činily 85 589 korun. Na pracích
se podílelo celkem třináct dobrovolníků, kteří odvedli 530 hodin práce přímo na samotném objektu a dalších 550
hodin přípravných prací (projektování, nákupy materiálu, administrativa apod.) doma. Od roku 2013 bylo
v projektu investováno již 176 704 korun a odvedeno celkem 2 350 hodin dobrovolnické práce, z toho přímo na
objektu 997 hodin.

III. Hospodaření spolku
Spolek v roce 2014 hospodařil s příjmy ve výši 782 608 korun a výdaji ve výši 696 991 korun, což tvoří
hospodářský výsledek 85 617 korun. Výkaz zisku a ztráty je přílohou této výroční zprávy.

IV. Partnerské organizace
Česká debatní společnost, z. s. je partnerem těchto organizací

Association
for
Social
Education
Association for Social Education (AES) je rumunská
nezisková nevládní organizace, která se zrodila z touhy
několika mladých diskutujících lidí přispět k rozvoji této
činnosti v Rumunsku, stejně jako se zapojit do dalších
projektů týkajících se občanské výchovy. S ohledem na
to, že jejich cílem je vychovávat mladé studenty v
autentickém demokratickém duchu, tak příští generace
bude tolerantnější než současná. Česká debatní
společnost, z. s. spolupracuje s AES na mezinárodních
projektech ro středoškoláky Heart of Europe a Fiat.

http://aesploiesti.ro/
Asociatia Romana pentru Gandire si Oratorie
Asociatia Romana pentru Gandire si Oratorie (ARGO) je
rumunská nestátní nezisková organizace založená v roce
2009. Organizace se zaměřuje na dvě cílové skupiny a to
středoškolskou a vysokoškolskou mládež, které
vzdělává formou akademického debatování. S Českou
debatní společností, z. s. spolupracuje ARGO na
mezinárodním projektu Speaking a Better World.

http://argodeb.wordpress.com/
Debating
Europe
Debating Europe je úspěšnou inovativní online
platformou, která byla založena Friends of Europe a
Europe's World ve spolupráci s Evropským
Parlamentem, Microsof Europe a Galup. v rámci této
platformy jsou kladeny nápady a návrhy občanů na
zásadní otázky určující naši budoucnost přímo politikům
a vlivným myslitelům, aby je podpořili nebo zkritizovali.
Debating Europe spolupracuje s Českou debatní
společností, z. s. již druhým rokem na mezinárodním
projektu Heart of Europe.

http://www.debatingeurope.eu/
Debate.fm
Debate.fm je unikátní platformou pro sdílení názorů
mimo školní lavice a společné diskuse. Debate.fm
poskytuje tuto platformu zcela zdarma pro pořádání
doplňkových aktivit České debatní společnosti, z. s.
(http://cds.debate.fm/)

http://www.debate.fm/
Educational
Debate
Centre
Litva
Educational Debate Centre Litva (EDC) je nestátní
nezisková organizace založená nadací Open Society.
Pomocí akademického debatování se snaží pomáhat
mladé generaci Litvy aby se z ní staly sociálně uvědomělí
občané, kteří se budou podílet na řešení aktuálních
problémů ve státě, ale i ve světě. S Českou debatní
společností, z. s. spolupracuje EDC na mezinárodním
projektu Speaking a Better World.

http://www.debate.lt/
Hrvatsko
Debatno
Društvo
Hlavním cílem chorvatské nevládní neziskové
organizace Hrvatsko Debatno Društvo (HDD) je
vzdělávat mladé lidi, snažit se zdokonalovat jejich
znalosti a dovednosti týkající se komunikace, veřejného
vystupování, organizace volného času a mnohé dalších
kompetence, které jsou v dnešním světě základem pro
úspěšné zapojení se do pracovního procesu. S Českou
debatní společností, z. s. spolupracuje HDD na
mezinárodním projektu Speaking a Better World.

http://www.hdd.hr/
Jablani
Poplar
Trees
Jablani Poplar Trees je chorvatská nestátní nezisková
organizace, která se zabívá podporou a šířením hodnot
občanské společnosti v řadách dětí a mládeže a to
formou neformálního vzdělávání. S Českou debatní
společností, z. s. spolupracuje Jablani na mezinárodním
projektu Speaking a Better World a na mezinárodním
projektu Have your say! Young European citizens shape
theirs future.

http://jablani.hr/
Slovenská
debatná
asociácia
Slovenská debatná asociácia (SDA) je jedinou
slovenskou organizac, která se specializuje na podporu
kritického myšlení prostřednictvím akademického
debatování. Hlavní aktivitou je organizace Slovenské
debatní ligy. S Českou debatní společností, z. s.
spolupracuje SDA na mezinárodním projektu Speaking a
Better World.

http://www.sda.sk/
Za
in
proti,
zavod
za
kulturo
dialoga
Za in proti, zavod za kulturo dialoga (ZIP)je slovinská
nevládní, nezisková organizace, která sama sebe
označuje za tvůrce mírového soužití a komunikace,
přispívá k rozvoji demokracie a občanské angažovanosti.
S Českou debatní společností, z. s. spolupracuje ZIP na
mezinárodním projektu Speaking a Better World.

http://www.zainproti.com/web/

V. Orgány ČDS v roce 2014
a) volené
Prezident spolku
Jakub Kadlec
Představenstvo spolku
Bc. Martin Režný, člen představenstva ve funkci tajemník
Tereza Černá, člen představenstva ve funkci pokladník
b) jmenovaní funkcionáři
Vedoucí trenérského týmu
Jiří Bradáč

Kontakt
Česká debatní společnost, z. s.
Gymnázium Olomouc-Hejčín
Tokova 314/45
779 00 Olomouc
Česká republika

www.c-d-s.cz

