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Jak zkrotit svou ukecanost, chápat problémy a najít si přátelé? Začněte debatovat! 
Přečtěte si, jakou má zkušenost s debatováním absolventka Studentské Agory 2009 – Terka Vicková 

 

Co pro tebe znamená debatování? Co si na něm ceníš nejvíce? 

Debatování je pro mě možnost, jak usměrnit svou ukecanost a přirozenou potřebu vyjadřovat vlastní názor. 

Nejvíce se mi líbí právě to, že velmi často musím obhajovat pozici, která mi není příjemná. Pokud s návrhem 

souhlasím, ale jsem opozice, tak prostě musím najít argumenty, které prokáží, že daný návrh je špatný a 

právě toto se mi líbí. Ta nutnost podívat se na problém z obou stran a pokusit se pochopit, proč někdo tak 

silně obhajuje opačný názor, než mám já. 

Jak využíváš debatování mimo DKUK – v běžném životě? Jak ti pomáhá? 

Debatování, respektive debatní schopnosti člověk využívá pořád. Nejvíce však asi ve škole, kde máme 

spousty prezentací před celým ročníkem, a musím uznat, že díky debatování netuším, co je to tréma 

z veřejného proslovu. Zároveň se člověk naučí, jak pohotově reagovat na otázky a vytvářet smysluplné 

odpovědi. Ale debatování je tak trochu jako závislost. Pokaždé když čtu článek v novinách nebo časopisu, 

tak mi to trvá dvakrát tak dlouho než ostatním. Je to proto, že za téměř každou myšlenkou se snažím hledat nějakou analýzu nebo 

protiargument a až na konci vyhodnotím, jestli s článkem souhlasím nebo ne. Smutné je, že když se zeptám spousty mladých lidí, kteří četli ten 

samý článek, jaký na něj mají názor, tak mi řeknou, že žádný nemají, byl to přeci jen článek. 

Jak hodnotíš úroveň debatování v ČR? Co jsou jeho silné stránky a na čem by se mělo ještě popracovat? 

Vysokoškolské debatě se věnuji jenom rok a půl, ale musím říct, že máme spoustu skvělých debatérů. Líbí se mi ta rozdílnost jednotlivých 

řečníků, každý má jiný styl, každý své myšlenky prezentuje trochu odlišně a to mě baví. Co se týče středoškoláků tak jsem nadšená. Překvapuje 

mě, že se debatě věnuje poměrně hodně škol a studenty debatování baví a snaží se zlepšovat. Hlavní problém vidím v tom, že většina 

středoškolských debatérů, často velmi dobrých debatérů, se s ukončením maturity přestane debatě věnovat. A to je velká škoda. 
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V posledních letech se nám nedaří udržet mladé vysokoškoláky při debatování natož je dotlačit k reprezentaci na mezinárodních turnajích. A 

rozhodně to není tím, že máme nedostatek talentovaných mladých lidí. 

Co si myslíš o Studentské Agoře? Jak jsi jí vnímala jako účastnice a jak ji vnímáš teď? 

Agora je skvělý první stupínek, jak začít s debatou. Nejen že cítíte podporu 10-ti členného týmu za Vámi, ale máte dostatek času na vyhledání 

si informací k tezi a její celkové přípravě. To studenty nutí se o danou problematiku více zajímat a právě si hledat v článcích nebo publikacích 

zajímavé názory a ty analyzovat. Což je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí, jak už jsem o tom mluvila dříve. Jako účastnici se mi Agora 

hrozně líbila, už jen pro to, že jsem trávila spoustu času s kamarády a snažili jsme se pracovat na svých debatních schopnostech a jezdili jsme 

na soutěže. S odstupem času vidím v tomto modelu určité nedostatky, například, že člověk během jedné minuty opravdu nemůže rozvinout 

argument, který bude mít nějakou stavbu a opravdu přesvědčí porotu o tom, že moje strana vyhrála. Avšak jak říkám, když mi bylo 16, měla 

jsem problém mluvit i tu 1 minutu, dneska mi nestačí na řeč ani 7 minut. Prostě si 

myslím, že je dobré začínat postupně a Agora je ideální první krok, jak vstoupit do světa 

debatování.  

Co byste doporučil jejím účastníkům (studentům i pedagogům) a realizačnímu týmu? 

Účastníkům rozhodně to, aby nepodcenili přípravu. Často může Váš tým vyhrát, i když 

nemáte tak silné řečníky, ale zato máte skvěle vyhledané informace a důkazy. Věřte 

tomu, že debatování a schopnost kvalitního veřejného projevu je jedna z nejvíce 

ceněných dovedností v dnešním světě. Můžete být odborníky ve své profesi, ale pokud 

neumíte svoje názory podat a vysvětlit publiku, nikdo Vás poslouchat nebude, a to by 

byla škoda. Pedagogům bych poradila asi to, aby studentům věřili a snažili se je 

motivovat. Klasické školní referáty, což je jediná metoda, jak studenty trochu motivovat 

k projevům před publikem v dnešním školství, opravdu nefungují. Chybí mi na středních 

školách předmět, ve kterém by studenti mohli rozvíjet své debatní schopnosti. Vím, že času a peněz je málo a nedávám to za vinu pedagogům, 

ale pokud se u Vás na škole najde 10 statečných, kteří chtějí na sobě pracovat a chtějí se zdokonalovat je skoro vaší povinností je v tom 

podpořit a pomoci jim s přípravou.  
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Na závěr snad jen to, že debata je nejen o tom, kdo vyhraje, je to hlavně o tom se učit jeden od druhého a užít si zábavu. Spoustu skvělých 

přátel jsem poznala právě díky debatě a to, že většinu času trávíme tím, že se bavíme o nějakém světovém problému, je možná zvláštní, ale 

jsme prostě debatéři. 

Kdo je Terka Vicková? 

Je mi 21 let, jsem z Berouna, kam jsem chodila na Gymnázium Joachima Barranda, kde jsem se poprvé setkala s debatou a to v rámci Agory. 

Vyhráli jsme s mým týmem celostátní kolo Agory v roce 2009 a já jsem vyhrála také titul nejlepšího debatéra. Od roku 2011 studuji na UK FSV 

IES obor Ekonomie a od roku 2013 tak na FSV IMS obor mezinárodní teritoriální studia. K DKUK jsem se přidala v létě 2012 a od té doby 

debatuji na vysokoškolské úrovni. Letos v září jsem si udělala akreditaci pro rozhodčí středoškolské debaty formátu Karl Popper a jezdím tedy 

rozhodovat pro ADK na středoškolské turnaje. Momentálně jsem čerstvě zvolenou předsedkyní DKUK a doufám, že mi to v nové funkci půjde.  

Ohledně mého normálního života, tak mě baví spousta věcí. Miluju snowboard a zimu obecně, prostě léto není moje roční doba, jsem nadšený 

debatér, ráda fotím, neuvěřitelně mě baví tanec (3 roky jsem dělala orientální tance), hraju na kytaru, mám ráda turistiku všeho druhu, 

volejbal a miluju cizí jazyky, cestování a poznávání nových lidí z jiných kultur. Právě proto, jsem od roku 2012 součástí organizace Leadership 

exchange, kde jsem byla nejdříve jako účastník a od letošního léta zde funguji jako Program coordinator. Jsem nadšená kuchařka a nejradši 

vařím pro přátele. Mám jednoho šíleného psa a skvělou rodinu, zejména mojí mamku, kterou mám strašně ráda. Mám ráda spoustu věcí, a 

protože jsem nerozhodná, tak si neumím vybrat, kterou z nich budu dělat, proto dělám všechny, což vede k tomu, že nemám skoro žádný 

volný čas.  
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