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Pravidla Verbattle 

CO JE VERBATTLE? 

Verbattle neboli Argubitka je indický lidový formát soutěžní debaty sloužící ke vzdělávání v oblasti argumentace, 

veřejného vystupování a také k rozvoji demokracie a hodnot občanské společnosti, jakožto práce s daty a kritického 

myšlení. 

Veřejnému vystupování se člověk nenaučí během několika hodin! Proto má Verbattle jednoduchá pravidla, založená na 

základních principech diskuse a soutěživou formu seznamuje účastníky s důležitostí schopnosti umět prezentovat na 

veřejnost věcně a stručně. 

PROČ VERBATTLE? 

V diskusi je důležité, když jeden mluví a ostatní mu naslouchají, a proto i každý účastník Verbattlu toto ctí. Bez naslouchání 

druhým nelze ničeho dosáhnout, například vítězství. 

Verbattle učí týmové spolupráci, která je velmi důležitá v budoucím zapojení se v pracovním procesu. V životě je důležité 

naučit se toleranci, proto si každý tým před zahájením debaty vylosuje stranu, kterou bude zastávat, tedy daná témata 

obhajovat nebo vyvracet. Můžeme si to představit jako tým kladný a záporný. V debatě mohou být dva kladné nebo dva 

záporné týmy. Témata jsou přidělena týmům před soutěží nebo případně před debatou, kdy mají na přípravu většinou 10 

minut, ovšem vždy záleží na konkrétním pořadateli soutěže. 

PROČ TŘI STRANY? 

V osobním i pracovním životě se často setkáváte s tím, že spor nemá jen dvě strany. Formát ukazuje, že je potřeba 

pracovat s více zdroji a vyslechnout všechny strany sporu a se všemi nějakou formou komunikovat, mlčení a ignorace není 

vhodné řešení. 

JAK SE NA DEBATU PŘIPRAVIT? 

Cílem soutěžního formátu Verbattle je dosáhnout co nejpřesvědčivější argumentace a formy. Můžeme si to představit 

jako veřejnou diskusi se soupeři, kde o vítězi rozhodne publikum, ne oponent. Abychom dosáhli co nejpřesvědčivější 

argumentace je potřeba se na debatu řádně připravit a porozumět tématu. Soutěžící by si měli vyhledat podpůrná fakta 

jako jsou citace, statistiky, studie atd... Na těchto faktech vystaví svou argumentaci. Aby byl argument přesvědčivý měl by 

mít strukturu, která obsahuje úvod, vysvětlení podložené důkazy a závěr, který ukazuje dopad. Dopadem rozumíme 

obecně akceptovatelnou kladnou hodnotu změny. Aby naše argumentace byla silná, měli bychom se zaměřit i na to, 

abychom reagovali na druhé týmy, a to reakcemi podpůrnými nebo zamítavými. 

JAKÉ ZÁSADY MUSÍME DODRŽOVAT? 

Přestože chceme dosáhnout silné argumentace a zvítězit, je důležité respektovat obecné etické zásady a vědomě je 

neporušovat. Chovat se čestně, ctít a rozšiřovat zásady fair play a slušného chování. 

PRŮBĚH DEBATY ANEB JAK TVOŘÍME ŘEČ 

V debatě vystupují 3 dvoučlenné týmy, a to v pořadí určeném losem. Debata probíhá ve 4 cyklech. Každý cyklus má 3 

minuty a každý tým má na své vystoupení jednu minutu v daném cyklu. Tuto minutu mají oba řečníci dohromady a je 

pouze na nich, jak s časem naloží, ovšem rozhodčí hodnotí týmovou spolupráci. V prvním cyklu předloží všichni svoje 

stanovisko, podložené argumentem, kladné nebo záporné. V druhém kole mají týmy za úkol rozvíjet svou argumentaci a 

chtějí-li být přesvědčiví musí reagovat na všechny ostatní týmy. A to jak na týmy kladné i záporné. Takto probíhá debata  
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až do posledního cyklu debaty, v kterém shrnují debatu. V případě stejné argumentace týmů vítězí tým se silnější 

argumentací, lepší strategií a celkovým lepším podáním, formou, tedy je přesvědčivější. 

 

PRŮBĚH DEBATY FORMOU VERBATTLE 

CYKLUS TÝM ČAS ÚKOL 

1. CYKLUS TÝM A 1 MINUTA ČASU Předložení stanoviska podloženého argumentací 

 TÝM B 1 MINUTA ČASU Předložení stanoviska podloženého argumentací 

 TÝM C 1 MINUTA ČASU Předložení stanoviska podloženého argumentací 

2. CYKLUS TÝM A 1 MINUTA ČASU Rozšíření argumentace a reakce na týmy B a C 

 TÝM B 1 MINUTA ČASU Rozšíření argumentace a reakce na týmy A a C 

 TÝM C 1 MINUTA ČASU Rozšíření argumentace a reakce na týmy A a B 

3. CYKLUS TÝM A 1 MINUTA ČASU Rozšíření argumentace a reakce na týmy B a C 

 TÝM B 1 MINUTA ČASU Rozšíření argumentace a reakce na týmy A a C 

 TÝM C 1 MINUTA ČASU Rozšíření argumentace a reakce na týmy A a B 

4. CYKLUS TÝM A 1 MINUTA ČASU Zakončení argumentace a shrnutí debaty 

 TÝM B 1 MINUTA ČASU Zakončení argumentace a shrnutí debaty 

 TÝM C 1 MINUTA ČASU Zakončení argumentace a shrnutí debaty 

 

JAK VYHRÁT DEBATU? 

V debatě vítězí jen jeden tým. V Indii většinou o vítězi hlasuje publikum, v našem případě o vítězi debaty rozhoduje 

rozhodčí, nebo panel rozhodčích (př. 3;5 rozhodčích). Všichni rozhodčí přidělí každému týmu od 1 do 10 bodů a tým s 

nejvyšším počtem bodů zvítězí. V případě panelu se body sčítají.  

Rozhodčí přiděluje body na základě výkonu týmů, přičemž se hodnotí tyto oblasti – pochopení tématu, argumentace, 

logika. Soustředí se i na další oblasti jako jazykové prostředky, řeč těla, práce s časem, týmová spolupráce a relevantnost 

příkladů. 

V případě soutěží o celkovém vítězi rozhoduje počet výher, počet získaných bodů za umístění a celkový počet získaných 

bodů. Body za umístění v jednotlivých kolech jsou udělovány následovně: 3 body za první místo, 2 body za druhé místo a 

jeden bod za třetí místo. O umístění rozhoduje celkový počet bodů získaný od rozhodčího, a to v pořadí od nejvyššího 

počtu po nejmenší počet. 

ZÁVĚREM 

Nejedná se o formát akademický, ale lidový. Proto co nejméně pravidel a omezení. Strategie je na soutěžících, avšak v 

rámci dobrých mravů.  

Je nutné podotknout, že hodnocení nebude nikdy stoprocentně objektivní a ani být nemůže, stejně tak je tomu u 

akademických formátů. Debatování prostě není fotbal. 

Soutěž je jen motivačním prvkem, proto abychom se odhodlali změřit síly se svými vrstevníky a porovnali své dovednosti a 

získali prostor pro přemýšlení, v jakých oblastech se můžeme zlepšovat a co do příště udělat jinak a naopak, kde vynikáme 

nad ostatními a máme tak nad nimi výhodu. Obecně komunikační dovednosti, vystupování na veřejnosti, práce s daty, 

práce v týmu a kritické myšlení patří k dovednostem cenným, obzvláště v dnešní době a tohoto cíle, uvědomění  si toho 

faktu, se snaží obecně debatní formát Verbattle dosahovat. 
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