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Debata pro a proti 

V tomto cvičení jsou organizovány krátké skupinové debaty o kladech a záporech 

kolaborativního plánování. Cílem je rozproudit u studentů skutečné úvahy o dvou 

stranách problému a také je přimět k tomu, aby mluvili a rozvíjeli své komunikační 

dovednosti. 

Studenti by měli být poučeni, že úspěšná debata není závod v překřikování ani 

příležitost k zesměšnění názorů druhých. Debata je o umění používat argumenty a 

vyjednávání za účelem přesvědčit ostatní lidi o tom, že vaše názory jsou správné. 

Požadavky 

● Přibližně 45 minut 

● Možnost volného uspořádání židlí v učebně 

Rozvrh 

1. Rozdělte studenty do malých skupinek po 2 – 4 lidech.  

2. Představte téma, tj. něco, o čem se bude debatovat. Aby byla lekce pestřejší, 

může každá skupinka debatovat o něčem jiném a mohou si témata volně vybrat. 

Zde je několik návrhů, které se týkají kolaborativního plánování: 

 

● Kolaborativní plánování dává příliš velkou moc laikům a snižuje význam 

role profesionála. 

● Kolaborativní plánování je nemožné, protože vyžaduje příliš mnoho od 

lidí, kteří nemají detailní vědecké znalosti. 

● Pro jakýkoli problém v plánování vždy existuje perfektní řešení. 

 

3. Přidělte skupinám protikladné pozice: musejí být buď pro (pozitivní tým) nebo 

proti (negativní tým) argumentu. 

4. Dejte týmům čas na projednání jejich pozice a zformulování argumentů a 

proslovů. 

5. Vyzvěte týmy k debatě. Veďte debatu a umožněte studentům, aby se v mluvení 

střídali. Pro každý proslov určete časový limit. 

6. Na začátku bude konstruktivní projev jednoho člena pozitivního týmu, který 

podpoří jejich argument. Poté bude opačný pohled prezentovat člen negativního 

týmu vyvrátí argumenty, prezentované pozitivním týmem. 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm
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7. Debata pokračuje a obě strany se střídají v prohlášeních pro a proti. Ti, kteří do 

této diskuse nejsou zapojeni, mohou klást otázky. 

8. Na konci budou závěrečné proslovy a stručná shrnutí toho, co bylo oběma týmy 

řečeno. 

9. Můžete nechat posluchače hlasovat o tom, kdo se stává vítězem debaty. 

 

Panelová diskuse 

Panelové diskuse jsou běžnou formou participace, která sama o sobě není 

kolaborativním plánováním, ale může být součástí kolaborativního procesu. 

Namísto debaty můžete toto cvičení vést jako panelovou diskusi. V tomto 

případě bude několik studentů představovat členy panelu, odborníky na 

projednávanou problematiku. Ostatní budou obecenstvo, budou poslouchat a 

klást panelu otázky.  
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