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2 Ú VODNÍ SLOVO
Milí přátelé a členové DKUK!
Debatní klub má za sebou opět další rok. V ruce držíte výroční zprávu za akademický rok 2015/2016, kde
najdete zhodnocení roku minulého a nástin doporučení pro nové představenstvo. V minulém roce se
klub především potýkal s náročnou generační obnovou, kdy nedostatek mladé krve vyústil v nižší účasti
na schůzkách a následně i na turnajích. O to více mě těší úspěšný nábor nováčků v tomto semestr a přeji
jim mnoho radosti z akademické debaty.
Alžběta Kubitová
Prezidentka DKUK

3 P ROPAGACE KLUBU A NÁBOROVÉ AKCE
3.1 N ÁBOR

NOVÝCH ČLENŮ
Na začátek zimního semestru se dne 24. 2. 2016 uskutečnila ukázková debata na tezi: "Tato vláda by
umožnila odvolání prezidenta v lidovém hlasování." Akce přilákala značný počet diváku, z nichž někteří
začali chodit na schůzky pravidelně.
Na začátek letního semestru proběhla velice intenzivní propagace první schůzky. Kromě letáčků a
Facebooku jsme otevřeli i stánek v atriu fakulty, kde jsme představovali akademickou debatu
kolemjdoucím. Největší zásluhy na náboru měl Tomáš Rábek. Díky náborovým akcím jsme na první
schůzce měli tři debaty.

3.2 P RÁCE

S NOVÝMI ČLENY

V současné době chodí na pravidelné schůzky z větší části nováčci. Pravidelně se scházejí dvě
„velké“ debaty, případně dvě debaty s tím, že jedna z nich nemá plný počet členů. Na pravidelných
schůzkách v říjnu a listopadu 2016 byli průměrně 4 lidé, kteří chodili i předchozí roky na schůzky DKUK.
Přidalo se několik lidí s předchozí debatní zkušeností – nejen ze Slovenska, ale i lidí, kteří studovali
v zahraničí, nebo jsou tu na Erasmu.
Několik prvních hodin byla věnována první část schůzky vysvětlování pravidel formátu debaty. To tak
bylo i pro další schůzky, ale vysvětlování probíhalo individuálně. Většinou platilo, že nově příchozí byli
motivováni k tomu, aby si rovnou vyzkoušeli debatovat.
V tomto akademickém roce proběhl jeden workshop na tvorbu argumentů, vedený Braňem Fečkem a
Michalem Pečeňou. Ten se uskutečnil před samotnými debatami a měl pozitivní ohlas.
Specifikum tohoto akademického roku je, že pravidelně chodí lidé, kteří nemluví česky, nebo mají silnou
preferenci debatovat anglicky. Pravidelně je proto jedna z debat v anglickém jazyce (pravidelně s lidmi
s větší debatní zkušeností). Důvodem může být i skutečnost, že debatní klub na VŠE již není aktivní a
DKUK je tak jediným vysokoškolským klubem v Praze.

Tři otevřené otázky pro budoucí představenstvo tedy jsou:
1. Jak upravit komunikaci pro potřeby těch, kteří nemluví česky (vést Facebookové stránky
dvojjazyčně? Vzít si na ně kontakt a psát jim v případě, že se schůzka konat nebude?)?
2. Jak pokračovat v debatních workshopech na debatní schopnosti kontinuálně a systematicky?
3. Jak motivovat zkušenější debatéry, aby taky chodili?

4 W EBOVÁ STRÁNKA , F ACEBOOK A MAILINGLISTY
Webová stránka nadále plní svou funkci prvního seznámení s debatním klubem, zejména
prostřednictvím webových vyhledávačů. Významnější roli získala Facebooková stránka klubu.
Primárním kanálem komunikace se členy a příznivci klubu je Facebook. Přes profil DKUK jsme přidávali
pravidelné shrnutí schůzky a zvali nové členy na schůzky. Na Facebook máme mezi členy pozitivní ohlasy.
Statusy klubu mají dobrý impakt a pomáhají šířit obecné povědomí o debatě i mimo aktivní komunitu.
Facebook je také nejčastějším zdrojem informacím pro zájemce, kteří chtějí přijít na první schůzku. Počet
„Likes“ Facebookové stránky klubu vzrostl na 825 (ke dni 23. 11. 2016). Facebooková stránka klubu
změnila název z „Debatni klub studentu a pratel Univerzity Karlovy“ na „Debatní klub Univerzity Karlovy“.
Bylo tak učiněno z důvodu propagace, přestože to neodpovídá přesnému názvu DKUK. Proto
Facebookové stránky odkazují na webové stránky, kde jsou přesné informace o statusu debatního klubu.
Malinglist „dkuk_hq“ funguje dobře k organizaci schůzek, mailing „vsdebata“ je však neaktivní. Do
mailinglistu vsdebata je třeba zapsat více nováčků. Nováčci byli vyzváni k tomu, aby DKUK sledovali na
Facebooku, ale přímé kontakty (e-mail/telefon) nebyly zjišťovány.

5 D EBATNÍ TURNAJE
5.1 M IKULÁŠSKÝ

DEBATNÍ TURNAJ 2015
Mikulášský debatní turnaj organizovali Terka Vicková a Braňo Fečko v termínu 11. až 13. prosince 2015.
Turnaje se zúčastnilo 18 dvoučlenných týmů, se silou početní převahou debatního klubu Masarykovy
Univerzity. Naopak mezi rozhodčími jednoznačně převládala Praha. Vítězi turnaje se stali Markéta a
Matěj Pilátovi, přičemž Markétě gratulujeme i k titulu nejlepšího řečníka turnaje. Velký dík patří
Právnické fakultě, která nám bezplatně poskytla prostory.

5.2 A KADEM ICKÉ

M ISTROVSTVÍ Č ESKÉ A S LOVENSKÉ REPUBLIKY V DEBATOVÁNÍ 2015
Členové DKUK se účastnili i Akademického mistroství České a Slovenské republiky v debatování, které se
konalo od 6. do 8. května v Brně. Turnaje se zúčastnilo 26 týmů, přičemž DKUK mělo zastoupení zejména
mezi rozhodčími.

6 Z ÁPIS DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU A BANKOVNÍ ÚČET
Jako své největší selhání vidím skutečnost, že DKUK stále nemá souhlas fakulty se sídlem, který je
spolkovým rejstříkem vyžadován pro uvedení stanov do souladu s novým občanským zákoníkem. Děkan i

tajemník jsou debatnímu klubu nakloněny, dlouho byl však problém fakticky sehnat osobu ochotnou
podepsat se ověřeným podpisem. Nyní mám však příslib, že věc bude projednána na kolegiu 15. 12. a lze
očekávat, že souhlas sežene do konce roku 2016, což je zákonným požadavkem. Vzhledem k tomu, že
návrh na zápis do spolkového rejstříku musíme podat do konce roku, je žádoucí začít shánět např.
prohlášení o způsobilosti nových členů představenstva okamžitě po Plénu, abychom návrh podali včas.
Doporučuji plénu také výslovně pověřit určitou osobu podáním návrhu na rejstřík.
Nemožnost zapsat nové představenstvo sebou bohužel nese i navazující problémy, totiž nemožnost
založení nového bankovního účtu. Až bude zápis proveden, jako nejlepší možnost se jeví FIO banka,
která poskytuje bezplatné vedení účtu.

7 H OSPODAŘENÍ SPOLKU
7.1 P ŘÍJM Y

A VÝDAJE

Položka
Členské příspěvky
Občerstvení na schůzkách

Příjmy
1.300 Kč

Výdaje

Mikuláš
CDRC Moot

?

10.000

40.000 Kč

40.000 Kč

530 Kč

CDRC byl mezinárodní mediační moot court. Skrze DKUK se jej zúčastnili čtyři studenti Právnické fakulty
Univerzity Karlovy, přičemž náklady plně pokryl sponzorský dar ROWAN Legal.

7.2 S TAVY
Hotovost
Účet č. 2339204001/5500

18. 11. 2015
1.300 Kč
11.928 Kč

8 S LOŽENÍ DKUK
8.1 P LÉNUM
Nejvyšší orgán spolku, ve kterém jsou zastoupeni všichni členové.

10. 12. 2016
770 Kč
1.862 Kč

8.2 P ŘEDSTAVENTSVO
Výkonný orgán spolku řídící jeho činnost mezi zasedáními pléna.
Prezidentka:

Alžběta Kubitová

1. místopředseda:

Bedřich Bluma

Místopředseda pro marketing:

Tomáš Rábek

Místopředseda pro vnitřní záležitosti: Martin Regeczy

8.3 R EVIZNÍ

KOM ISE
Kontrolní orgán spolku.
Tereza Vicková, Michal Pečeňa, Kristýna Blažková

