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Oxfordská debata

Teze kontroverzní (debatable)

Týmy pro a proti tezi

Fáze 1. prezentace argumentů
2. prezentace protiargumentů /

vyvracení argumentů 
3. závěrečná řeč k porotě



Úkolově orientovaná výuka (TBLT)

Úkol

• jasně definovaný, jiný než jazykový, výstup

• zaměření na obsah

• vlastní zdroje

(Ellis, 2009)



Teoretické principy

• teorie osvojování, přísun jazykového vkladu 
(Krashen, 1982)  

• hypotéza povšimnutí (Schmidt, 1990) 

• vztah k reálnému životu

• společné úsilí

(Mat Plews, AKS 2016, workshop  Task based learning, not task-supported teaching)



Sekvence úkolů (task cycle)

Příprava Vlastní úkol Následné činnosti 
(pre-task) (task) (post-task)

(Mat Plews, AKS 2016, workshop  Task based learning, not task-supported teaching)

podobná úloha

model (k analýze)

strategické plánování (jazyk)

jiná (nejazyková) příprava

opakování úlohy                                          

reflexe

rozvoj jazyka

(focus on form)



Příprava (pre-task)

Ve třídě

• Výběr tématu

• Nácvik dovedností – argumentace

Mimo třídu

• Obsah a jazyk (template) 

• Sledování autentické diskuse 



Příprava mimo třídu 

• Argumenty pro a proti

(Debatepedia, ProCon.org) 

• Modelová debata (i+1, noticing)

• Jazyková podpora



Nácvik dovedností

• Budování argumentu (teze/antiteze)

• Podpora argumentu (příklad, zjevná pravda, 
statistika, odborný názor) 

• Kritické myšlení



Příklad 1 - Chybná argumentace

1. Postel je nebezpečné místo: přes 90% lidí umírá v posteli.

2. Cestování letadlem bylo v roce 1920 mnohem bezpečnější.   
V současnosti umírá při leteckých neštěstích mnohem 
více lidí než v počátcích létání.

3. Zločin má souvislost s počtem policistů v oblasti: čím více 
tam operuje policistů, k tím více zločinům dochází. 

(čerpáno z: Alexander, O., Argent, S., Spencer, J. , 2008)



Příklad 2 - Tvorba argumentů a předjímání 
protiargumentů

Teze:

„Práce ve skupinách je kontraproduktivní, protože 
umožňuje slabším studentům schovávat se za ty silnější.“

argument – protiargument (counter argument) –
vyvrácení argumentu (rebuttal)

(čerpáno z: Alexander, O., Argent, S., Spencer, J. ,2008)



Úkol (task)

Debata obhajoba/vyvracení teze
Týmy 4-5 členů
Fáze debaty 1. prezentace argumentů

2. prezentace protiargumentů /
vyvracení argumentů 

3. otevřená diskuse (simultánní)
4. závěrečná řeč k porotě (leader)



Následné úkoly (post-task)

• sebereflexe (self-assessment)

• hodnocení kolegů (peer-review)

• argumentativní esej

• opakování debaty



Reflexe studentů

• It is a big challenge to speak under time pressure, you must 
concentrate on the main points.

• I have never thought I might be a leader in a debate!
• At the beginning, I was a little bit nervous, but step by step I got 

entirely into the debate.
• I realized that pronunciation was my weakest point.
• We learn how to use all our theoretical knowledge in practice.
• I learned that I am capable of speaking in public about relatively 

sophisticated topic in English.
• I have never had this opportunity before (Czech, English). I was 

in a very good mood after the seminar, although my team lost. It 
was fun for me and it showed me what to change and improve!
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