Zápisy únorových debat
Bedřich Bluma

26.2.2008
Debata proběhla na tezi „Tato vláda by zakázala brutalitu v počítačových hrách.“ Formát debaty byl
„World-style“. Vládní plán se zabýval úplným zákazem počítačových her obsahujících brutalitu v USA a byl
představen jako návrh na půdě amerického Kongresu. Obě strany si vzaly jako hlavní hodnotu dopad
počítačových her na psychiku a vývoj dětí. Jako příklady byly přineseny příklady tzv. střelby na amerických
středních školách, kdy se diskutovalo o spojitosti těchto vražd s tím, že pachatelé hráli brutální počítačové
hry.
Současně se debatovalo i o konkrétních možnostech provedení takovéhoto zákazu včetně možnosti
blokování internetových stránek se hrami, kontroly a monitoringu herního průmyslu a otázky dovozu her ze
zahraničí.
V debatě tedy zazněly argumenty a informace jak z oblasti morálky a etiky, tak z ekonomiky a dokonce i
z oblasti IT technologií.
Debata skončila vítězstvím opozice. Rozhodoval Branislav Fečko, rozhodčí DKUK a SDA.

19.2.2008
Debata proběhla ve formátu Karl Popper. Debatovalo se na tezi: „Tato vláda by zpoplatnila emisní
povolenky.“ Vládní strana přinesla plán, řešící problém na úrovni Evropského parlamentu. Její návrh
spočíval především v zavedení daňového systému, ze kterého by profitovaly podniky snižující své emise.
Páteří celé debaty tak byly argumenty z oblasti ekonomiky a ekologie. Hlavním cílem obou stran debaty tak
byla ochrana životního prostředí a její efektivní zabezpečení. Řešila se efektivita současného stavu obchodu
s povolenkami, možnosti jejího zlepšení i alternativní možnosti řešení problému emisí. Předmětem sporu
tak bylo, zde je lepší obchod s povolenkami ponechat, nebo ho nahradit nějakou jinou formou, jak
motivovat podniky k ekologické výrobě a současně chránit životní prostředí, přičemž se nezapomnělo ani na
srovnání situace v EU a ostatních ekonomických strukturách světa, především v USA.
Debatéři tak měli šanci zlepšit si své řečnické schopnosti, argumentaci a znalosti z oblasti fungování
ekonomické i enviromentální politiky EU.
Debata proběhla pod dohledem Matěje Piláta, rozhodčího DKUK a ADK, a skončila nerozhodně.

12.2.2008
Proběhla první debata po zkouškovém. Proběhla ve formátu malé parlamentní debaty, tzv. americký
formát. Debatovalo se na otevřenou tezi: „Tato vláda věří, že štěstí přeje připraveným.“ Jednalo se o první
debatu na otevřenou tezi v této sezoně a byla součástí přípravy DK VŠE na Akademické mistrovství České a
Slovenské republiky v debatování. Vládní strana přinesla plán zabývající se štěstím a připraveností v rámci
českého vysokého školství. Debatovalo se především o otázce systému zkoušek.
Debatéři měli možnost vyzkoušet si především otevřené teze a ověřit si svou schopnost improvizace.
Debatu rozhodovala Lenka Košíková, rozhodčí SDA, a skončila vítězstvím opozice.

