
Studentská Agora 
Studentská Agora je škola kultivované diskuze pro středoškolské studenty. Její součástí jsou školení 

debatních dovedností a studentská debatní soutěž. Projekt se snaží zlepšit debatní prostředí v ČR a 

prosadit debatování jako jednu z běžných výukových metod na středních školách. 

Debatní projekt Studentská Agora (dříve Cestou do parlamentu) běží od roku 2004. Zaměřuje se na 

diskusi témat, která jsou důležitá pro EU a českou společnost a zároveň blízká mladým lidem, jsou 

např. problémy globalizace, evropské integrace a měnové unie, životní prostředí, evropské hodnoty, 

stárnutí populace a témata týkající se studijního prostředí. 

Krátké shrnutí projektu v bodech: 

- Projekt pomocí dvouhodinového školení nabídne 

možnost seznámit se s metodou debatování a 

zároveň se deset, školou vybraných, studentů 

zúčastní debatní soutěže. 

- Studenti se samostatně připravují a trénují debatní 

techniky za podpory školního koordinátora. 

- Proběhnou regionálních kola debatní soutěže pod dozorem poroty. 

- Celorepublikové finále se koná v Praze a vítězný tým bude odměněn dvoudenním 

zážitkovým pobytem.  

Harmonogram projektu: 

 Září až listopad: Přípravná fáze, oslovování škol a příprava školení 

 Prosinec – únor: Školení na jednotlivých školách, samostatná příprava týmů 

 Březen – duben: Regionální kola soutěže 

 Červen: Finálové kolo 

 Podzim: Navazující aktivity (pokud jsou naplánovány) 

 



Přínosy projektu 

Studenti se v rámci projektu naučí 

 vyhledávat a kriticky hodnotit informace 

 vytvářet a používat různé druhy argumentů 

 aktivně naslouchat 

 pohotově reagovat na partnera v dialogu 

 pohlížet na kontroverzní témata z více úhlů 

 základům nonverbální komunikace 

 základním pravidlům kultivované diskuse 

 

Studenti si vyzkouší 

 mluvit před publikem 

 spolupracovat v týmu vrstevníků 

 zažít výhru i prohru v debatní soutěži 

 diskutovat s politiky/úředníky 

 

Další cíle a přínosy projektu 

 kultivace debatního prostředí ČR 

 motivace studentů k zájmu o aktuální společensko-politická témata 

 motivace studentů k občanské participaci 

 

Témata 

Témata jsou pro debaty v rámci Studentské Agory formulována do tvrzení, u nichž je možné hájit pro 

i proti. Žáci se musí připravit na obě strany argumentace, protože si teprve před samotnou debatou 

vylosují, který postoj budou hájit. Jsou tak vedeni k prozkoumání tématu z mnoha úhlů pohledu a 

k pochopení hodnot, které mobilizují zastánci jednotlivých pohledů.  

Příklady diskutovaných tvrzení: 

 Věková hranice pro účast ve volbách do obecních zastupitelstev – aktivní volební právo - by 
měla být snížena na 16 let. 

 Bezzásahové zóny národního parku Šumava by měly být rozšířeny. 
 Dělnická strana sociální spravedlnosti by měla být zrušena. 
 Rozlišení standardní a nadstandardní péče ve zdravotnictví by mělo být zrušeno.  



 Hormonální antikoncepce by měla být zakázána. 
 

Semináře na jednotlivých školách budou domlouvány s pedagogy (školními koordinátory), kteří 

povedou projekt na škole a budou se studenty spolupracovat po celou dobu jeho konání. V každé 

škole proběhne seminář, kterého se zúčastní ideálně 20 – 30 studentů. Každý seminář je veden 

jedním či dvěma lektory z Agory CE. Studenti se díky strukturované podobě semináře postavené na 

přímé zkušenosti dozví mnohé o volbě správných argumentů, využívání relevantních informací, 

způsobech vlastní prezentace, ale také o nutnosti nahlížet na problém z více stran. Seminář trvá dvě 

vyučovací hodiny. 

Na semináře naváží na školách setkání studentů zaměřená na studium témat a procvičování 

debatních technik organizované školním koordinátorem. Nejlepších 10 studentů školní koordinátor 

zařadí do „reprezentačního“ soutěžního týmu. 

Na jednotlivých regionálních kolech bude maximálně 10 škol, každá škola vysílá tým složený z cca 12 

lidí. Ve finále soutěže se utkávají vítězové z regionálních kol. Finále probíhá v reprezentativních 

prostorách v Praze. 

Soutěžní kola jsou uspořádána tak, aby byla pro studenty i diváky zábavná. Na regionální i finálová 

kola zveme hosty - politiky a odborníky, kteří se vyjadřují k tématům debat a studenti tak mají 

možnost získat určitou reflexi vlastních názorů.  

Bližší informace o projektu naleznete na http://www.studentskaagora.cz/ 

Fotografie použité v rámci dokumentu pochází z desátého ročníku soutěže. 

POKUD VÁS PROJEKT ZAUJAL, OZVĚTE SE NA INFO@STUDENTSKAAGORA.CZ nebo na kontakty: 

Mgr. Tomáš Bazala – vedoucí projektu Studentská Agora 

Tomas.bazala@agorace.cz  

+420 721 105 956 

Bc. Anežka Králová – asistent vedoucího projektu 

Anezka.kralova@agorace.cz 

 

www.studentskaagora.cz 

https://www.facebook.com/studentskaagora 
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