Pravidlá Debaty Karla Poppera

1.

Formálne pravidlá
1.1.

Počet tímov a debatérov v tíme
1.1.1. V debatnom formáte debatovanom v Slovenskej debatnej lige (ďalej SDL)
debatujú proti sebe dva tímy, z ktorého jeden zastáva súhlasnú stranu a druhý
tím zastáva nesúhlasnú stranu. Debatu otvára súhlasný tím.
1.1.2. V každom tíme sú práve traja debatéri, ktorí ešte pred začatím debaty
oznámia, v akom poradí budú debatovať.

1.2.

Dĺžka rečí, krížových výsluchov a prípravných časov
1.2.1. Prví rečníci súhlasnej a nesúhlasnej strany majú k dispozícií 6 minút.
1.2.2. Druhí a tretí rečníci súhlasnej a nesúhlasnej strany majú k dispozícii 5 minút.
1.2.3. Krížové výsluchy prebiehajú po prvej a druhej reči a trvajú 3 minúty.
Odpovedá vždy rečník, ktorého reč práve skončila. Otázky kladú nasledovní
rečníci: prvému súhlasnému rečníkovi kladie tretí nesúhlasný rečník, prvému
nesúhlasnému rečníkovi kladie tretí súhlasný rečník, druhému súhlasnému
rečníkovi kladie prvý nesúhlasný rečník a druhému nesúhlasnému rečníkovi
kladie prvý súhlasný rečník.
1.2.4. Pred každou svojou rečou a vedeným krížovým výsluchom si môže tím
zobrať prípravný čas. Prípravný čas na celú debatu pre každý tím je 8 minút,
po vyčerpaní prípravného času sa rečníkom poskytne iba čas nevyhnutný na
príchod ku miestu prednesu svojej reči.

1.3.

Formálne povinnosti rozhodcu
1.3.1. Prísť do miestnosti kde sa debata koná, s rozhodcovským zápisom, ktorý
správne vyplní. Musí prísť načas a v stave kedy je schopný vnímať,
premýšľať.
1.3.2. Zabezpečiť, že miestnosť je vo forme, ktorá je nutná pre debatu (Oba tímy
majú vlastný stôl, rovnako tak aj rozhodcovia, medzi nimi je dostatok
priestoru a pokiaľ si to tímy vyžadujú tak je v miestnosti aj rečnícky pult.)
1.3.3. Ak predsedá rozhodcovskému panelu , otvorí debatu uvítaním a vyzve
prvého rečníka súhlasného tímu na prednesenie svojej reči.
1.3.4. Debatu pozorne vnímať a rozhodujúce údaje z nej si zapisovať, aby jeho
následne rozhodnutie bolo na základe debaty, ktorá skutočne prebehla a nie
na základe debaty, ktorú rozhodca očakával.

1.3.5. Počas debaty zabezpečiť, aby debata prebehla bez vyrušovania debatérov
a v prijateľnom prostredí.
1.3.6. Ak predsedá rozhodcovskému panelu, ukončí debatu poďakovaním
a oznámi debatérom orientačnú dobu, ktorú potrebuje na rozhodnutie
1.3.7. Udeliť svoj hlas tímu, ktorý v jeho ponímaní vyhral debatu. Rozhodca
s troma hlasmi môže vo výnimočných prípadoch rozdeliť svoje hlasy
v pomere 2:1.
1.3.8. Udeliť rečnícke body a určiť poradie rečníkov v debate. Súčet rečníckych
bodov za argumentáciu a refutáciu udelených víťaznému tímu debaty musí
byť vyšší, alebo rovnaký než súčet rečníckych bodov tímu, ktorý debatu
prehral.
1.3.9. Rozhodnúť, udeliť body a určiť poradie rečníkov samostatne a nezávisle na
názoroch ostatných rozhodcov alebo divákov debaty.
1.3.10. Vysvetliť tímu hlavné dôvody svojho rozhodnutia v spätnej väzbe.
1.3.11. Podať debatérom spätnú väzbu, zároveň im oznámiť svoje rozhodnutie, toto
rozhodnutie pre debatérov zdôvodniť, objasniť im chyby, ktoré pri debate
spravili a rozdať im rozhodcovské zápisy.
2.

Obsahové pravidlá
2.1.

Základné úlohy tímov
2.1.1. Hlavnou úlohou súhlasného tímu je podporiť tézu.
2.1.2. Hlavnou úlohou nesúhlasného tímu je vyvrátiť stanovisko súhlasného tímu.
2.1.3. Z prvej reči súhlasného tímu musí vyplynúť, ako súhlasný tím chápe tézu.
2.1.4. Z prvej reči nesúhlasného tímu musí vyplynúť, či nesúhlasný tím prijíma
chápanie tézy súhlasného tímu.
2.1.5. Z prvej reči súhlasného tímu musí vyplynúť argument alebo argumenty,
ktorými podporuje tézu vo svojom chápaní.
2.1.6. Z prvej reči nesúhlasného tímu musí vyplynúť jeho stanovisko k línii
súhlasného tímu. Ak súhlasný tím splnil svoju úlohu, nesúhlasný tím má
nesúhlasiť s tézou.
2.1.7. Z druhej reči súhlasného tímu musí vyplynúť jeho stanovisko k línii
nesúhlasného tímu.

2.2.

Povinnosti rozhodcu
2.2.1. Hlavnou úlohou rozhodcu je určiť, ktorý tím úspešnejšie obhajoval svoju
pozíciu.

2.2.2. Rozhodca má povinnosť pri rozhodovaní o výsledku debaty brať do úvahy
výlučne argumentačné línie obidvoch tímov, a to vo forme, v ktorej boli
prezentované.
2.2.3. Rozhodca sa má pri rozhodovaní debaty vystríhať brať do úvahy
2.2.3.1. vlastný názor na debatovanú tézu.
2.2.3.2. vlastné, odborné vedomosti.
2.2.3.3. vlastnú pôvodnú predstavu o priebehu debaty.
2.2.3.4. okolnosti, ktoré priamo nesúvisia s procesom argumentácie ako výzor,
prízvuk alebo povesť debatérov, svoje preferencie k jednotlivým tímom
alebo debatérom a iné.
2.2.4. Ak dôjde k stretu tímov ohľadom chápania tézy, rozhodca prijíma chápanie
tézy toho tímu, ktorý úspešnejšie obháji, že jeho chápanie je viac v súlade so
zdravým rozumom a lepšie vystihuje podstatu tézy. Rozhodca potom
hodnotí línie oboch tímov v rámci chápania tézy, ku ktorému sa priklonil.
2.2.5. Ak dôjde k stretu tímov v obsahu ich línii, rozhodca sa riadi najmä ich
zmysluplnosťou, relevanciou k téze, logickosťou, konzistentnosťou, kvalitou
dôkazov a vnútornou štruktúrou.
2.2.6. Rozhodca nesmie predniesť spätnú väzbu urážajúc alebo odradzujúc
debatérov. V spätnej väzbe by mali zároveň odznieť rady a povzbudenie pre
debatérov.

