
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Jugend debattiert international 

Materiály pro tisk 
 

Zde naleznete vše důležité o projektu Jugend debattiert international, jediné 

mezinárodní debatní soutěži v němčině pro studentky a studenty ze střední a 
východní Evropy. 
 

Obsáhlý obrazový materiál a aktuální texty pro média jsou k dispozici 

ke stažení na www.jugend-debattiert.eu/presse.  
 

Informace v češtině naleznete na www.jugend-debattiert.eu/cesky.   
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Jugend debattiert international – O projektu 
 
Demokracie potřebuje občany, kteří kladou kritické otázky a troufají si vyjádřit 
svůj názor, ale zároveň dokáží naslouchat hlasům druhých a věcně a férově 
na ně reagovat. Tyto zásadní kompetence zprostředkovává Jugend debattiert 
international, jediná mezinárodní německojazyčná debatní soutěž 
pro studentky a studenty středních škol ve střední a východní Evropě.  
 

 
 
Myšlenka 
Jugend debattiert international učí mladé lidi ve střední a východní Evropě 
zastávat své názory a postoje fundovaně, přesvědčivě a v cizím jazyce. Přispívá 
tak k pozitivnímu vnímání debatování coby prostředku demokratické výměny 
názorů a podporuje aktivní mnohojazyčnost v Evropě. Předmětem soutěže je 
debatování v němčině o tématech ze školního prostředí, lidskoprávní tématice, 
dějinách a Evropě. Kritickým zabýváním se politickými a společenskými tématy 
přispívá Jugend debattiert international k politickému vzdělání v cílovém 
regionu.  
 
Trénink a soutěž 
První fází každého ročníku je několikaměsíční debatování v rámci školní výuky 
němčiny. Pomocí atraktivního souboru metod a za podpory svých učitelů se 
studentky a studenti připravují na soutěžní kola a jejich témata. Soutěž začíná 
školními koly a pokračuje přes regionální finále po celostátní semifinále a finále. 
Dva nejlépe umístění debatanti celostátního finále dále postupují do 
mezinárodního finále, které se koná vždy na podzim v jedné z účastnických zemí 
projektu. 
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Debata 
Čtyři účastníci, dva pro a dva proti, debatují celkem 24 minuty v němčině 
o společensko-politicky významných otázkách. Formát debaty je pevně 
stanovený: na začátku dostane každý debatující dvě minuty na úvodní řeč, 
potom následuje dvanáctiminutová volná argumentace a na závěr má každý 
debatující minutu na shrnutí svých argumentů na základě průběhu debaty.  
 
Porota 
Debatéry hodnotí tří- až pětičlenná porota. Hodnocení probíhá na základě čtyř 
kritérií: věcná znalost problematiky, vyjadřovací schopnosti, schopnost vést 
diskuzi, přesvědčivost. Úroveň znalostí němčiny se do hodnocení nezahrnuje. 
Spolu s hodnocením obdrží každý debatující tipy pro zlepšení svého výkonu.  
 
Pro studentky a studenty 
Aktuálně se Jugend debattiert international každoročně účastní na 3.000 
studentek a studentů druhých až čtvrtých ročníků a jejich učitelé, a to na více 
než 180 středních školách v Bělorusku, Bulharsku, České republice, Estonsku, 
Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rusku, Slovinsku, na Slovensku a na Ukrajině. 
Debatováním jsou studenti aktivně zapojeni do výuky němčiny. Setkávání 
mladých lidí z různých států přispívá k porozumění mezi národy.  Nejen 
mezinárodní finále, ale také společné semináře pro vítěze národních kol ze dvou 
nebo tří zemí umožňují studentům, aby se navzájem zabývali přeshraničními 
tématy.  
 
Partneři a podporovatelé projektu 
Jugend debattiert international – soutěže zemí ve střední a východní Evropě je 
společný projekt Goethe-Institutu, Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und 
Zukunft“ (Nadace „Vzpomínka, odpovědnost a budoucnost“), Gemeinnützige 
Hertie-Stiftung (Obecně prospěšná nadace Hertie) a Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen (Centrála pro zahraniční školství). V Česku je Jugend 
debattiert international podpořen Česko-německým fondem budoucností. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Na Jugend debattiert international  je krásné 
to, že umožňuje zabývat se důležitými tématy 
a poznat fascinujíci lidi.“ 
 
 
Khoi Nguyen z České republiky,  
vítěz X. Mezinárodního finále 2016 
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Jugend debattiert international – partneři projektu 
 
Das Goethe-Institut  
Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky 
Německo s celosvětovou působností, který podporuje 
znalost německého jazyka v zahraničí a rozvíjí 
mezinárodní kulturní spolupráci. V projektu Jugend debattiert international má 
Goethe-Institut na starosti organizaci projektu, koordinační kancelář sídlí 
v jeho pražské pobočce. Instituty v ostatních zúčastněných zemích se starají o 
realizaci projektu na státní úrovni. 
www.goethe.de 

 
Die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ 
V památku na oběti nacistického bezpráví se Stiftung 
"Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ) 
(Nadace „Vzpomínka, odpovědnost a budoucnost“) angažuje pro přeživší a 
zasazuje se za upevňování lidských práv a porozumění mezi národy. Nadace 
podporuje mezinárodní projekty, které pomáhají vypořádat se s historickým 
dědictvím, posílit lidská práva a podporují oběti nacismu. V projektu Jugend 
debattiert international financuje personální náklady koordinační kanceláře a 
podílí se na volbě témat pro debatní soutěž. 
www.stiftung-evz.de 
 
Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung  
Gemeinnützige Hertie-Stiftung (Obecně prospěšná 
nadace Hertie) patří k největším soukromým nadacím 
v Německu. Ve své práci se soustředí na dvě témata: 
průzkum mozku a posílení demokracie.  
V Německu nadace dala vzniknout soutěži Jugend debattiert, jež se stala 
vzorem pro Jugend debattiert international. Na základě toho Hertie 
mezinárodnímu projektu poskytuje koncepty, materiály a zkušenosti z praxe.  
www.ghst.de 
 
Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) 
(Centrála pro zahraniční školství) podporuje činnost 
německých škol v zahraničí. Po celém světě poskytuje finanční a personální 
podporu více než 1.200 školám, mezi nimiž je 140 německých škol 
provozovaných převážně soukromým zřizovatelem. Poradci a učitelé ZfA mají 
na starosti organizaci a realizaci projektu Jugend debattiert international 
na úrovni škol a regionů. 
www.auslandsschulwesen.de 
 
Česko-německý fond budoucnosti 
V Česku je Jugend debattiert international podpořen 
Česko-německým fondem budoucností. 
 

http://www.goethe.de/
http://www.stiftung-evz.de/
http://www.ghst.de/
http://www.auslandsschulwesen.de/
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Jugend debattiert international – čísla a fakta 
 
 
Milníky 
2004  pilotní projekt „Soutěž v České republice a Polsku“  
2006  začátek projektu Jugend debattiert international v České republice, 

Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku a na Ukrajině 
2007 I. mezinárodní finále v Praze 
2009 ZfA se stává partnerem projektu;  rozšíření Jugend debattiert  
 international o Rusko (Moskva a Petrohrad) 
2011 rozšíření o Maďarsko 
2016 rozšíření o Slovensko a Slovinsko 
2018 rozšíření o Bělorusko a Bulharsko 
 
 
Čísla 
30.000 žáků zapojených do projektu od počátku  
3.000 žáků každoročně zapojených do projektu 
400 pedagogů v projektu 
180 zúčastněných škol  
12 zúčastněných zemí 
 
 
Zúčastněné země 
Bělorusko, Bulharsko, Česko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, 
Rusko, Slovinsko, Slovensko a Ukrajina 
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Přehled mezinárodních finále  
 

Finále téma debaty záštita/čestný host vítěz 

I. Mezinárodní finále v 
Praze (Česko), 

05.10.2007 

"Má být v Evropské unii popírání 
holocaustu trestným činem?" 

Václav Havel, exprezident ČR / 
Wolfgang Thierse, viceprezident 
Německého spolkového sněmu 

Jakub Štefela, Liberec 
(Česká republika) a 

Peer Klüßendorf, 
Rostock (Německo) 

II. Mezinárodní finále 
ve Varšavě (Polsko), 

24.10.2008 

„Mají být učebnice dějepisu ve 
školách jednotlivých zemí 

nahrazeny společnou evropskou 
učebnicí?" 

Bronisław Komorowski, maršálek 
polského Sejmu / Gerda Hasselfeldt, 

viceprezidentka Německého 
spolkového sněmu 

Barbara Wasilewska, 
Varšava (Polsko) a 
Wiebke Neelsen, 

Wismar (Německo) 

III. Mezinárodní finále 
v Praze (Česko), 

26.02.2010 

"Má být 23. srpen vyhlášen 
evropským dnem památky obětí 

totalitních a autoritativních 
režimů?" 

Václav Havel, exprezident ČR / Petra 
Pau, viceprezidentka Německého 

spolkového sněmu 

Jitka Rutrlová, Praha 
(Česká republika) a 

Maximilian Behrens, 
Münster (Německo) 

IV. Mezinárodní finále 
v Berlíně (Německo), 

12.11.2010 

„Má služba Google Street View 
zachycovat všechna evropská 

velkoměsta?“ 

čestný host: státní tajemník Harro 
Semmler, ředitel Německého 

spolkového sněmu 

Irina Avdeeva, 
Moskva (Rusko) 

V. Mezinárodní finále 
v Kyjevě (Ukrajina), 

21.10.2011 

„Mají se všechny evropské země 
zákonem zavázat, že v dohledné 

době přestanou využívat 
atomovou energii?“ 

Vitalij Kličko / Dr. Hans-Jürgen 
Heimsoeth, velvyslanec Spolkové 
republiky Německo na Ukrajině 

Annett Lymar, 
Viljandi (Estonsko) 

VI. Mezinárodní finále 
ve Vilniusu (Litva), 

19.10.2012 

„Má být podněcování 
náboženské nesnášenlivosti v 

Evropě trestným činem?” 

záštita: Emanuelis Zingeris, předseda 
zahraničního výboru litevského 

Sejmu 

Gréta Szabó, 
Budapešť (Maďarsko) 

VII. Mezinárodní finále 
v Budapešti 
(Maďarsko), 
18.10.2013 

„Mají být bojkotovány velké 
sportovní akce v zemích, které 

porušují lidská práva?“ 

záštita: Viktor Kassai, nejlepší světový 
fotbalový rozhodčí roku 2011 

Dominika Perlínová, 
Praha (Česká 

republika) 

VIII. Mezinárodní 
finále ve Varšavě 

(Polsko), 17.10.2014 

„Mají být zakázány extremistické 
strany?“ 

záštita: Władysław Bartoszewski , 
diplomat, novinář a historik 

Anastasija Minitš, 
Tallinn (Estonsko) 

IX. Mezinárodní finále 
v Rize (Lotyšsko), 

23.10.2015 

„Mají se členské státy Rady 
Evropy zavázat k tomu, 

každoročně přijmout alespoň 
určitý počet uprchlíků?“ 

záštita: Andris Bērziņš , bývalý 
prezident Lotyšska 

Anna Ryan, Budapest 
(Maďarsko) 

X. Mezinárodní finále 
v Praze (Česko), 

23.09.2016 

„Mají být země s prokázaným 
státně organizovaným dopingem 

vyloučeny z mezinárodních 
sportovních soutěží?“ 

záštita: Karel Schwarzenberg , bývalý 
ministr zahraničí 

Khoi Nguyen, Praha 
(Česká republika) 

XI. Mezinárodní finále 
v Tallinnu (Estonsko) 

29.09.2017 

„Má být internet zásadně 
regulován státem?“ 

záštita: Eiki Nestor, předseda 
parlamentu Estonska 

Yana Bits, Ivano-
Frankivsk (Ukrajina) 

XII. Mezinárodní finále 
(Slovensko), 
20.09.2018 

„Mají být rozhlas a televize lépe 
chráněny před ovlivňováním 

vládou?“ 

záštita:  Andrej Kiska, prezident 
Slovenské republiky 

Yarema-Luka 
Yeleyko, Lvov 

(Ukrajina) 
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Jugend debattiert international – Kontakt 

 

Kontakt pro tisk  

Daniel Vodrážka 
Jugend debattiert international 
Koordinátor projektu v Česku 

Goethe-Institut Praha 
Masarykovo nábřeží 32 
CZ-110 00 Praha 1 

Tel.: +420 221 962 299 
E-Mail: Daniel.Vodrazka@goethe.de  
 

 
 
Jugend debattiert international na internetu 

 
Internetová stránka  
aktuální informace strukturovaně  
www.jugend-debattiert.eu  
fotografie a texty pro tisk 
www.jugend-debattiert.eu/presse  
informace v češtine 
www.jugend-debattiert.eu/cesky    
 
Facebook 
aktuální fotografie, dojmy a komentáře 
www.facebook.com/JugendDebattiertInternational  
 
YouTube 
videa a klipy z debat a veřejných akcí 
www.youtube.com/JugendDebattiertInt  
  

 
 

Informace o projektu Jugend debattiert v Německu 
 
Internetová stránka Jugend debattiert v Německu 
www.jugend-debattiert.de     
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