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Zlínská Argubitka 2019 (II. ročník) 
Pořadatel:  Česká debatní společnost, z. s. (ČDS) www.c-d-s.cz | www.facebook.com/CzechDebateSociety 

Spolupořadatel: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, Náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín 

(GJSZ) www.gjszlin.cz/ | www.facebook.com/gjszlin/ 
 Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje www.kpdm-zk.cz/ | www.facebook.com/KPDMZK/ 

Partner: Ogarova Pizza www.ogarova-pizza.cz/ | www.facebook.com/ogarovapizza/  

Za podpory:  Verbattle Foundation, 9th Main, 3rd Block, Jayanagar, 560 011 Bangalore Indie 

http://verbattle.com/Foundation.aspx | https://www.facebook.com/Verbattle/ 

Datum akce:  pátek 5. 4. 2019 

Místo konání:  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, Náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín 

Účastníci: Každá zúčastněná škola vyšle maximálně čtyři dvoučlenné týmy. Počet účastníků je omezen. Týmy se skládají ze žáků 

středních škol, ze žáků druhých stupňů základních škol a ze žáků odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 

Doprava: Cestovní náklady se účastníkům neproplácí. 

Stravování: Na místě budou k dispozici pizzy od Ogarova Pizza, pitný režim a drobné občerstvení. Možnost využít nápojové automaty 

a školní bufet. 

Soutěžní témata: 

1. Vývoj umělé inteligence by měl být silněji kontrolován. 

Od chytrých asistentů (Siri, Cortana apod.) k autonomním autům. Umělá inteligence je na samém začátku svého vývoje. Zatím není 

schopna komplexního uvažování, natož sebeuvědomění. Její úkoly jsou jednoúčelové – analýza obrázků, řízení auta, ovládání 

zbraňových systémů a podobně. Nebezpečí AI dnes uvažujeme pouze v rovině etické. Vědci se zabývají vývojem autonomních aut, 

která dokáží rozhodovat v zájmu vyššího dobra například kvůli minimalizaci následků nehody. Co když se ale někdy umělá 

inteligence vyvine tak, že její programování bude obsahovat devastující cíl? Nebo cíl bude dobrý, ale umělá inteligence sama se jej 

rozhodne dosáhnout devastující cestou? Stanou se Skynet či Matrix realitou, nebo bychom vývoj AI měli více kontrolovat a podobný 

scénář nedopustit. Víme ale, o co se tím ochudíme? 

2. Facebook by měl důsledně potírat nenávist. 

Spor o to, jestli je Facebook soukromým vlastnictvím pod libovolnou kontrolou svého provozovatele, nebo médiem, které by mělo  

dodržovat princip síťové neutrality a do přepravovaných zpráv nijak nezasahovat podobně jako pošta či mobilní operátoři, se 

momentálně jeví nerozhodný. Zastánci omezování svobody slova tvrdí, že s nenávistí je třeba bojovat. Otázkou ale je, co je vlastně 

nenávist? Kdo by to měl určovat? Nepouštíme se tím na tenký led, nebylo by snad lepší nechat komunikaci volný průběh, než hledat 

tenkou hranici mezi svobodou slova a omezením nenávisti? Nebo snad je i nenávist projevem svobody slova? 

3. Zemědělství musí brát větší ohled na ochranu přírody. 

Současné intenzivní zemědělství upřednostňuje výnos před udržitelností. Množství chemie je potřeba k hnojení, omezení růstu, 

podpoře růstu, květu, zrání… Zároveň pěstování některých typů plodin půdu tak vyčerpává a nebrání erozi, že na některých polích 

dnes bez chemie už de facto nic neroste. Tento přístup k zemědělskému hospodaření spolu s obrovskými půdními celky (velkými 

lány) a stále výkonnějšími velkokapacitními stroji znamená prudký úbytek hmyzu, ptactva i drobné zvěře. Druhy dříve běžné 

v milionech kusů, například koroptev, dnes balancují na hraně vymizení. Podobně necitlivými zásahy do životního prostředí můžou 

být například pěstování a chov geneticky modifikovaných organismů, vypalování pralesů za účelem rozšiřování polí atd. Jsme si  jisti, 

že nemůžeme být vůči přírodě šetrnější, nebo musíme brát ohled na schopnost uživení populace? A co kdybychom byli sobci, brali 

ohled na přírodu v Česku a potraviny dováželi?  

Pravidla: Soutěží se podle pravidel Debaty Verbattle, které jsou uveřejněny na webu organizace  

 http://www.c-d-s.cz/documents/metodika/2018_01_01_pravidla_verbattle_CDS.pdf 

Rozhodčí: Na rozhodování debat se budou podílet proškolení rozhodčí ČDS. Uvítáme, když se do rozhodování debat zapojí 

i pedagogové a pedagogické dozory. 

Orientační časový harmonogram: 

08:00 – 09:30 Prezence účastníků 

09:30 – 09:45 Zahájení 

09:45 – 11:05 První kolo debat – Umělá inteligence 

11:05 – 12:25 Druhé kolo debat – Facebook 

12:25 – 13:45 Třetí kolo debat – Ochrana přírody 

13:45 – 14:30 Fotografování, vyhlášení výsledků a zakončení turnaje  

http://www.c-d-s.cz/
file:///D:/Dokumenty/Debata/CDA-CDS/www.facebook.com/CzechDebateSociety
http://www.gjszlin.cz/
https://www.facebook.com/gjszlin/
http://www.kpdm-zk.cz/
http://www.facebook.com/KPDMZK/
http://www.ogarova-pizza.cz/
http://www.facebook.com/ogarovapizza/
http://verbattle.com/Foundation.aspx
https://www.facebook.com/Verbattle/
http://www.c-d-s.cz/documents/metodika/2018_01_01_pravidla_verbattle_CDS.pdf
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Ceny: Všichni účastníci obdrží upomínkový diplom, vítězové obdrží poháry, medaile a drobné ceny. 

Přihlášky: Vyplněný přihlašovací formulář zašlete na adresu registrace@c-d-s.cz a to nejpozději do středy 3. 4. 2019. 

Informace: Veškeré své dotazy týkající se Zlínské Argubitky 2019 směřujte na adresu registrace@c-d-s.cz 

Příjezd: Účastníci se na místě hlásí u Kláry Brázdilové, telefon: 00420 777 886 185. 
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