Zpráva Revizní komise Debatního klubu studentů a
přátel Univerzity Karlovy za rok 2014/2015
1. Úvod
Toto je zpráva revizní komise (dále jen RK) Debatního klubu studentů a přátel Univerzity
Karlovy (dále len DKUK) hodnotící akademický rok 2014/2015. Zpráva se tradičně
skládá ze dvou částí. První část hodnotí průběh minulého akademického roku a druhá část
na základě zkušeností z tohoto a předešlých období vyvozuje několik doporučení pro
nové vedení klubu.
Složení revizní komise pro akademický rok 2014/2015:


Michal Čáp



Viliam Lisý



Michal Pečeňa

2. Celkové zhodnocení uplynulého roku
Revizní komise hodnotí uplynulý rok působení klubu za celkově úspěšný, s minimem
problémů a více úspěchy. Klub dokázal přilákat dostatek zájemců o debatu, pravidelně
organizovat schůzky, uspořádat tradiční turnaje a získat alespoň nějaké finanční
prostředky. Nad rámec běžných činností se klub po dlouhé době spolupodílel na
organizaci mezinárodního turnaje a přiblížil se splnění zákonné povinnosti schválení
nových stanov. Za hlavní negativa považujeme slabou integraci klubu s mezinárodní
debatní komunitou a mírné narušení vztahů s Právnickou fakultou, které jsou pro
bezproblémový chod klubu klíčové.

3. Pravidelné schůzky
Schůzky se konaly pravidelně a s dostatečnou účastí. I přesto, že se nekonali náborové
akcie se v začátcích semestrů konaly i tři paralelní debaty. Tradičně byl ale problém si
nováčky udržet. Vzhledem k dlouhodobé zkušenosti to není překvapivé, ale každé nové
vedení by se mělo zamyslet nad tím, jak zvýšit šanci, že si zájemce udržíme.
Klíčovým momentem v tomto ohledu je dojem, který si zájemce o debatu odnese z první
interakce s členy klubu a z první debaty. RK apeluje na členy klubu, aby nové tváře na
schůzkách od prvních okamžiků sledovali, vysvětlili jim průběh schůzky a pomohli jim
seznámit se ostatními členy. Během první debaty se nováček neznalý formátu a zvyklostí
střetne se zkušenějšími debatéry, což je nezřídka frustrující zážitek, během kterého
snadno zapochybuje zdá má pro debatu vlohy. Je proto namístě u každého nového člena
případné pochyby rozptýlit a aktivně ho/jí pozvat k návštěvě příští schůzky.

RK vnímá pozitivně snahu dopředu se po emailu dohodnout, kdo bude mít za jednotlivé
schůzky odpovědnost.

4. Komunikace uvnitř klubu
Komunikace uvnitř vedení je na poměrně dobré úrovni. Kombinace emailové konference
pro komunikaci v rámci vedení a Facebooku pro komunikaci se širší členskou základnou
klubu funguje dobře. RK oceňuje hlavně udržování aktivity na Facebooku pravidelným
zveřejňováním tezí, účastí a úspěchů našich členů na turnajích a jinými příspěvky
souvisejícími s debatou.
Používání emailových konferencí by mohlo byt aktivnější. Především konference HQ by
měla obsahovat v zásadě vše, na čem představenstvo během roku pracovalo. A to i přesto,
že úlohy při organizaci turnajů nebo podávaní grantů si rozdělili jednotliví členové a
komunikace možná nebyla nutná, RK stále považuje za užitečné, aby členové vedení
stručně informovali, že na nějaké úloze budou pracovat a jak práce dopadla. Takovéto
pravidelné informování širšího vedení vytváří záznam, který může sloužit jako návod
a inspirace pro budoucí vedení a zvyšuje šance, že někdo nabídne pomoc. Z podobného
důvodu považujeme za nešťastné odstraňování někdejších aktivních členů vedení klubu
z HQ konference bez jejich podnětu. Pokud někdo nechce tyto emaily dostávat, dokáže se
jednoduše odhlásit. Na druhé straně ale bývalí členové můžu pomoc jak s věcmi, které
řešili, když byli v klubu aktivnější, tak například s propagací nebo fundraisingem,
s kterým mohou být nápomocni z titulu jejich současného zaměstnání.

4. Dobré vztahy s Právnickou fakultou
RK upozorňuje, že dobré vztahy s Právnickou fakultou, která nám bezplatně poskytuje
prostory pro pravidelné schůzky a turnaje jsou klíčové pro fungování klubu. Proto
apelujeme na budoucí představenstvo, aby se pokusilo dohlédnout na maximální možnou
transparentnost při organizování akcií, které by mohly být spojované s DKUK, ale vedení
DKUK nad nimi nemá plnou kontrolu. RK doporučuje vedení klubu, aby si při
podobných akcích včas ověřilo, že jeho dobré jméno nebylo zneužité k získání výhod od
fakulty a případně se od takovýchto aktivit včas distancovalo.

5. Finanční hospodaření klubu
RK oceňuje, že se vedení klubu podařilo získat grant rektora UK na oba organizované
turnaje. Klub neměl větší náklady a proto je v dobré finanční kondici. Přesto by RK
doporučila novému vedení nadále sledovat grantovou situaci v rámci Karlovy univerzity
a celé České republiky. Dodatečné zdroje, použité například na příspěvky na účast na
turnajích, by mohly klub učinit atraktivnějším pro větší množství potenciálních členů.

9. Doporučení pro další akademický rok
Debatní turnaje

RK radí představenstvu, aby na schůzkách prostřednictvím debatních veteránů vychovala
novu generaci kompetentních rozhodčí schopných nahradit starou gardu, na kterou se
častokrát místní turnaje až existenčně spoléhají. Do toho patří i komunitní apel na to, aby
osoby, které už debatují několikátý rok šli pro změnu rozhodovat namísto debatování.
Náborové akce a místnosti
Zvýšená aktivita na Facebooku ve vhodných obdobích se zdá být levnou a efektivní
náborovou taktikou. RK doporučuje novému vedení, aby v ní pokračovalo. Na druhé
straně, obnovení ukázkových debat se zkušenými debatéry by mohlo zvýšit množství
nováčků, kteří budou mít pocit, že je debata něco naučí a spíše u ní zůstanou.
Do budoucnosti je důležité mít na paměti, že vnitřní komunikační kanály na fakultě
nefungují nejlépe. Proto je potřeba se opakovaně ujišťovat, že mimo tajemníka nebo
kolegia o klubu a příslušných místnostech vědí i na vrátnici, kde to má pro klub v
konečném důsledku největší význam.
Pravidelné schůzky
RK doporučuje pokračovat ve vysvětlování jednotlivých aspektů debaty nováčkům
v čase, kdy se sejde dostatek lidí na debatu. Podobně doporučujeme větší účast méně
zkušených debatérů při rozhodování na schůzkách. Nejen že to vychovává další generaci
možných rozhodčích, ale je to nejlepší způsob, jak si začínající debatér uvědomí jak je
řeč vnímaná z druhé strany.
Centrální úložiště dokumentů
RK silně apeluje na vytvoření centrálního úložného prostoru, který bude navázaný na
společný DKUK email a ne na osobní účty členů představenstva. Zároveň doufá, že se
jeho používání stane součástí fungování klubu a nebude vytvořený jen na oko.

