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Úvodní slovo

Rok 2019 byl pro nás zlomový. Přestože měl a  téměř 
vždy má jen 365 dní, byl největší. Plný organizačního 
i osobnostního růstu, regionálního rozvoje, velkých mil-
níků, nových partnerství, úspěchů a radosti, ale také sle-
pých uliček, interních změn a zkušeností. U příležitosti 
pátých narozenin jsme otevřeli komunitní vzdělávací 
centrum v  Brně. Ten den 
bylo vidět, jak moc jsme 
vyrostli od dob původní-
ho nevinného záměru učit 
holky programovat, aby 
získaly příležitosti, a firmy 
tak diverzitu do pracov-
ních týmů. A my se podí-
vali, co se nám podařilo, 
zastavili jsme se a zamys-
leli se, kam bude směřo-
vat naše cesta, abychom 
Česku nabídli co největší 
přínos, využili síly naší ko-
munity a toho co umíme.

Lépe jsme si pojmenovali 
naši misi. Jsme komunita, 
která inspiruje, vzdělává 
a  uplatňuje nové talenty 
v  IT k posílení diverzity a konkurenceschopnosti. Naše 
příběhy nekončí absolvováním kurzu, ale konkrétním 
uplatněním znalostí v praxi: přihláškou na vysokou ško-
lu se zaměřením na technologie, získáním nové práce 
v IT, nebo dovedností pro výkon stávající ale měnící se 
profese nebo spuštěním nového projektu.
 

Zvýšení digitální gramotnosti a zájmu o technické a ce-
loživotní vzdělávání je předmětem mnohých popu-
larizačních aktivit Czechitas. Je základní složkou naší 
společenské odpovědnosti. Téměř na stovce českých 
i zahraničních konferencích jsme prezentovali, diskuto-
vali nebo připravili pro návštěvníky workshop a objevili 

jsme se ve čtyřech stov-
kách článcích v  českých 
médiích. Tradičně jsme 
zapojili do říjnového EU 
Code Week a prosinco-
vé Hodiny kódu desítky 
dobrovolníků, kteří s na-
šimi pomůckami učili ve 
školách, knihovnách nebo 
firmách základy progra-
mování. V rámci advent-
ní kampaně Codemas se 
nejen děti naučily vytvořit 
pomocí tutoriálu herní 
webovou aplikaci.

Hlavním pilířem našich 
aktivit je vzdělávání. Děti 
a dospělé, převážně ženy, 
jsme učili na 214 jedno-

denních workshopech a  dlouhodobých kurzech zákla-
dům programování, testování, datové analytiky a bez-
pečnosti. Nově jsme třeba připravili workshopy Poznej 
svět IT, Robotí invaze 2, Naprogramuj si hru s  micro:bi-
tem, IT analýza, Úvod do programování XXL, Hlasový asi-
stent a  dlouhodobé kurzy Základy datové analytiky, Jak 
na vlastní e-shop, Javascript 2 a  Tvořím web od A  do Z   

„Rok 2019 byl plný 
organizačního i osobnostního 
růstu, regionálního rozvoje, 

velkých milníků, nových 
partnerství, úspěchů  

a radosti, ale také slepých 
uliček, interních změn  

a zkušeností.“

https://codeweek.eu/
https://www.facebook.com/events/474110739890851/
https://www.facebook.com/events/455652618469901/
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Pro děti jsme opět uspořádali příměstské tábory, víken-
dové kempy robotiky či mikroelektroniky a, pro středo-
školačky letní IT školy. V rámci projektu Czechitas Nová 
Generace za podpory Microsoft a  silné partnerské sítě 
jsme uspořádali nově i  workshopy a  diskusní setkání 
pro učitele a  ředitele škol. Na nich jsme probrali, jak 
zvýšit motivaci k podpoře výuky digitálních dovedností 
na školách a zprostředkovali zážitek, jak taková výuka 
může probíhat. 

I letos jsme na trh práce vypravili stovky budoucích da-
tových analytiček a  programátorek z  pěti intenzivních 
tříměsíčních rekvalifikačních kurzů Digitální akademie: 
Data, které jsme už před třemi lety vyrobili díky pod-
poře Google.org. Odpilotovali jsme také v Brně novou 
akademii se zaměřením na Tvorbu webových aplikací. 
A  z  dalších formátů jsme zorganizovali tři hackathony 
a  oblíbené pracovní veletrhy Job Fair v  Brně a  Praze. 
Více než tři stovky příběhů o ženách, které skrze nás zís-
kaly techničtější pozice. Letos jsme navíc představili díky 
podpoře Accenture a Evropské unie kariérní a mento-
ringový portál O práci v IT 

Základem všeho, co děláme, je komunita. Komunita, 
která spojuje aktéry vzdělávání na jedno místo. Lidi, 
kteří se učí, s těmi, co učit chtějí. K pátým narozeninám 
jsme jim v září nadělili díky podpoře CTP Invest ten nej-
větší dárek, Czechitas House, první vzdělávací komu-
nitní centrum Czechitas v České republice. Přes 1 500 
m² v Brně. Místo, kde se můžeme setkávat, inspirovat 
a vzdělávat děti, celé rodiny, mladé talenty a dospělé. 
A vyrostli jsme i do šířky. V letošním roce jsme na mapu 
přidali tři nové týmy. Olomouc a díky podpoře ŠKODA 
AUTO Mladou Boleslav a Liberec. Děkujeme Google.org, 
který nás dlouhodobě podporuje v regionálním rozvoji. 
Také náš tým má už 49 zaměstnanců, dalších 565 dob-
rovolníků, koučů, lektorů a přes sto partnerů.

Protože jsme letos vyrostli do všech směrů, zaměři-
li jsme se i na vnitřní chod organizace. V květnu jsme 

vytvořili novou roli provozní ředitelky a  společně po-
jmenovali 6 zásadních bodů v týmu, na kterých jsme se 
rozhodli pracovat. Tyto body byly jasná struktura a pro-
cesy, péče o tým, automatizace procesů, finanční udrži-
telnost, čistý a kvalitní produkt a postupné plánované 
budování dalších menších center v dalších pobočkách. 

Obrovské díky patří generálním partnerům Accentu-
re, CTP, Google.org a Microsoft, díky kterým můžeme 
investovat do rozvoje krajských center, regionů, online 
vzdělávání a  pouštět se do neprobádaných vod. Stra-
tegickým partnerům Avast, Nestlé, Oracle Netsuite, 
SAP, ŠKODA AUTO, T-Mobile, Thermo Fisher Scienti-
fic a Verizon za to, že se dlouhodobě podílejí na výcho-
vě a uplatňování nových talentů, přibližují s námi výuku 
reálnému světu. 

Děkujeme všem dalším partnerům, kteří podporují 
naše projekty, mentorují, půjčují nám své „židle“ nebo 
software. Také všem, kdo v  roce 2019 přiložili ruku 
k dílu, věnovali nám čas nebo energii, mluvili o nás, učili 
nás nebo předávali znalosti studentům, vymýšleli kam 
nás posouvat dál nebo nás jen prostě měli rádi. To nej-
důležitější poděkování patří každému v týmu Czechitas. 
Celému internímu týmu, lektorům, workshopistům, 
koučům a mentorům. Za tohle všechno, co tento tým 
vytvořil. Za velké pracovní nasazení, daleko za hrani-
cí běžného zaměstnance, velké srdce, pokoru a  lásku 
k tomu, co děláme.

Dita Přikrylová
Zakladatelka a generální ředitelka

https://opracivit.czechitas.cz/
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Naší misí je inspirovat, motivovat a vzdělávat nové talenty za účelem posílení diverzity a konku-
renceschopnosti v IT. Vytváříme komunitu spojující lidi, kteří se chtějí učIT a chtějí učIT. Spoju-
jeme na jedno místo soukromé firmy, státní správu a místní samosprávu, akademickou půdu 
a školy, odborníky z komunity, další projekty a neziskové iniciativy a lidi, co se učí a hledají své 
uplatnění. Chceme se stát partnerem v celoživotním vzdělávání.

Naší vizí je se stát největší institucí neformálního vzdělávání pro profese budoucnosti v České re-
publice. Usilujeme o zvýšení počtu talentů v technických oborech a zvýšení IT a digitální gramot-
nosti skupin, které jsou v tomto oboru méně zastoupené nebo digitalizací ohrožené. Měníme 
společenské myšlení. Ukazujeme, že technologie nejsou jen budoucností na pracovním trhu, ale 
každodenní nutnost. Že IT může být zajímavé pro chlapce i dívky, muže i ženy. 

Náš přístup stojí na čtyřech pilířích: na popularizaci technického vzdělávání, samotném vzdělává-
ní, uplatňování talentů na trhu práce a budování komunity. Pro děti, ženy, učitele, rodiče a firmy 
tudíž pořádáme přednášky, diskusní setkání, vzdělávací kampaně, dále workshopy, dlouhodobé 
kurzy, rekvalifikační akademie, příměstské tábory, víkendové kempy pro děti, pracovní veletrhy, 
kariérní poradenství, mentoring a komunitní akce. 

Vize a přístup

Mise

Přístup

Vize



Společenský 
problém 
a naše řešení
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Jedním ze společenských problémů, které se snažíme 
od našich počátků řešit, je dlouhodobě nízký počet žen 
v  oboru informač ních technologií. S  technologickým 
pokrokem úplně zaniknou některé profese a vzniknou 
nové, které budou vyžadovat technické dovednosti. 
Z důvodu digitalizace a automatizace se zvyšují i nároky 
na dovednosti pro výkon stávajících profesí. IT pozice 
jsou dle studie ManpowerGroup1 už na 2. místě, co se 
týče nejhůře obsaditelných pracovních míst. Do roku 
2030 bude podle studie McKinsey2 muset 25 % zaměst-
nanců změnit svou práci vlivem digitalizace a právě nej-
ohroženější skupinou jsou ženy mezi 25 a 40 lety.

Česká republika patří mezi nejhorší místa v celé Evrop-
ské unii pro firmy hledající IT specialisty. Potíže má až 
80 % firem3. Poptávku po pracovnících technických obo-
rech neuspokojí ani příliv absolventů z  vysokých škol, 
neboť každým rokem technické obory studuje méně 
a méně žáků.

1 Revoluce dovedností 2.0 (2017)
2 Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation (2017)
3 Enterprises that had hard-to-fill vacancies for ICT specialists (2017)

Posledním z důvodů, proč se zaměřujeme i na vzdělává-
ní dětí a dospívajících, je podpora českého školství, kde 
výuka informatiky nemůže dostatečně rychle reagovat 
na dynamické změny v  technologiích a  na pracovním 
trhu. Novou generaci je třeba motivovat a seznámit se 
světem IT za pomoci nejnovějších vzdělávacích pomů-
cek. Představit jim programování a  práci s  počítačem 
jako něco, co bude stále větším dílem součástí jejich bu-
doucího povolání. Je potřeba dětem a mládeži ukázat, 
že nestačí umět moderní technologie používat, ale také 
je naučit pomocí nich i tvořit. IT je budoucnost. I jejich.

Společenský problém

https://www.manpower.cz/manpower/cs/reseni-revoluce-dovednosti-neni-v-robotech-ale-lidech/
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ICT_specialists_-_statistics_on_hard-to-fill_vacancies_in_enterprises
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Výstupy a cílové skupiny
Mezi naše cílové skupiny patří děti a mládež od 8 do 18 let, učitelé základních a středních škol, rodiče dětí do 18 let, 
středoškolačky, firmy hledající nové talenty nebo diverzitu na pracovním trhu, univerzity, základní a střední školy, 
odborná veřejnost a neposledně ženy od 19 let s motivací se učit nové dovednosti a rekvalifikovat se do IT. Speciálně 
se zaměřujeme na maminky na mateřské dovolené a čerstvé absolventky z vysokých škol.

Aktivity Czechitas jsou pro studentky a studenty dotované právě díky spolupráci s partnery, kteří mají zájem o nové 
talenty. Běžná cena se pohybuje v závislosti na intenzitě aktivity, regionu a pokročilosti od 150 Kč do 15 990 Kč.

Řešení společenského problému stojí  
na čtyřech pilířích: 

 » na popularizaci technického 
vzdělávání na veřejnosti a mezi 
cílovými skupinami,

 » na samotném vzdělávání v tech-
nických dovednostech: program-
ování, kódování, datové analytice, 
IT bezpečnosti, testování, digitálním 
marketingu, grafickém designu 
a řízení IT projektů,

 » na vzdělávání v měkkých doved-
nostech a uplatnitelnosti absol-
ventů vzdělávacích kurzů a aktivit na 
trhu práce a

 » na budování komunity IT 
odborníků a dobrovolníků, kteří 
s námi chtějí vzdělávat a spoluvyt-
váří naše aktivity.

Naše řešení
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první PILÍŘ
Mezi popularizaci technického vzdělávání pro jed-
notlivé cílové skupiny zařazujeme:

 » vystupování na vývojářských, učitelských a dalších 
tematických konferencích a festivalech,

 » přednášky ve školách,
 » jednodenní IT workshopy,
 » články a publikace,
 » online kurzy a kampaně,
 » Cenu Czechitas (za nejlepší dívčí IT bakalářskou 

práci). 
 
 

druhý PILÍŘ
Mezi vzdělávání v technických dovednostech patří:

 » dlouhodobé večerní kurzy,
 » Digitální akademie (intenzivní tříměsíční kurz pro 

ženy na téma datové analytiky nebo front-end we-
bového vývoje),

 » Letní školy IT pro středoškolačky,
 » příměstské tábory a kroužky pro děti od 8 do 18 let,
 » hackathony,
 » workshopy pro učitele a ředitele škol,
 » webináře a online kurzy,
 » tvorba tutoriálů pro samostudium a metodik pro 

výuku IT.

třetí PILÍŘ
Uplatnitelnost absolventů kurzů stojí na:

 » jednodenních soft-skills workshopech,
 » propojování studentek se zaměstnavateli ve formě 

stáží a dalších pracovních úvazků,
 » kariérním koučinku a mentoringu,
 » pracovních veletrzích Job Fair Czechitas,
 » setkávání a další pokročilé vzdělávání absolventů 

Digitální akademie,
 » edukaci partnerských společností.

Čtvrtý pilíř
Budování komunity IT odborníků a  dobrovolníků 
obsahuje:

 » pravidelná setkávání firemních partnerů, lektorů 
a dobrovolníků, diskuze nad trendy na trhu, sdílení 
best case practices,

 » školení IT odborníků v lektorských dovednostech.
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Očekávaný výsledek a dopad na přímé 
a nepřímé cílové skupiny
U cílových skupin očekáváme následující dopady:

 » zvýšená nebo nově vzniklá motivace u dětí a mladistvých studovat technicky zaměřenou vysokou školu,
 » vyšší IT a digitální gramotnost,
 » zvýšená motivace učitelů na základních a středních školách učit v hodinách informatiky obsah relevantní pro trh 

práce,
 » podpora rodičů ve studiu IT nebo práci v IT, odstranění mentálních bariér a strachů,
 » vzdělání žen v IT, které využijí při výkonu stávající pozice, pro posun na pro ně atraktivnější pozici nebo pro 

změnu kariérního směru do oblasti IT,
 » zvýšení zájmu žen o IT,
 » zvýšení diverzity a posílení týmů o nové ženské talenty v IT firmách,
 » zvýšení zájmu IT odborníků sdílet své znalosti a zkušenosti a předávat je dál.



Zdroje, aktivity 
a výsledky 
ve sledovaném 
období
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Finanční zdroje
 » vstupné na akce, dary, sponzoring, dotace a granty 

Materiální zdroje
 » kanceláře, technické vybavení, nábytek

Časové zdroje
 » lektorování, koučování, dobrovolničení  

 

Nehmotné zdroje
 » know-how fungování organizace, know-how lektorů, 

znalosti a schopnosti interních zaměstnanců

Použité zdroje

Naše aktivity jsme mohli realizovat díky finančním i nefinančním zdrojům či barterové spolupráci s firmami i  jed-
notlivci, včetně velmi aktivního zapojení vlastních zaměstnanců a zaměstnankyň. Partnerská spolupráce nejčastěji 
zahrnuje finanční podporu, zapůjčení prostor pro konání výuky, know-how vlastních zaměstnanců. Níže shrnujeme 
stručný výčet různých typů zdrojů:
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Hlavním cílem pro rok 2019 bylo aktivně zapojit prostřednictvím našich aktivit 10 000 lidí. Naše aktivity se zaměřo-
valy na popularizaci, vzdělávání a uplatnitelnost v IT.

K popularizačním aktivitám Czechitas řadíme:

 » vystoupení na 70 vývojářských, učitelských a dalších tematických konferencích a festivalech, přednášky ve 
školách,

 » stánek s interaktivním programem Úvod do programování s ozoboty na třech Majálesech, TEDx Liberec, Future 
Port Prague, Koncertě pro budoucnost 17. listopadu na Václavském náměstí, Forbes konferenci v Ostravě a přes 
20 dalších,

 » spolupořádání křtu knihy Hello RUBY s nakladatelstvím Dynastie,
 » účast ve finále Global Goals World Cup Asociace společenské odpovědnosti na podporu popularizace cílů OSN,
 » kampaň Hour of Code, v rámci které jsme učili dohromady 885 dětí základům programování,
 » vánoční kampaň Codemas,
 » společně s Kiwi.com konference Women in Tech,
 » první Bazaar(ek) s přednáškami o technologické udržitelnosti,
 » popularizační kampaň Na maličkostech záleží s absolventkami naší Digitální akademie v regionech, podpořena 

partnerem T-Mobile,
 » Family Day a Open Week při otevření vzdělávacího centra v Brně,
 » Cenu Czechitas,
 » 405 zmínek v médiích,
 » mediální partnerství s portálem Drbna.

Realizované aktivity
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Ke vzdělávacím aktivitám Czechitas patří:

Celkem jsme uspořádali 238 vzdělávacích akcí, z nichž 200 bylo určeno pro dospělé, primárně pro ženy, a 38 pro 
děti a mládež. Největší počet akcí byl uspořádán v Brně a Praze. Pravidelně pořádáme akce i v Českých Budějovicích, 
Liberci, Mladé Boleslavi, Olomouci, Ostravě a Zlíně.

Praha

Liberec

Brno

Olomouc

Ostrava

Zlín

Mladá 
Boleslav

Brno

Mladá Boleslav
Liberec
Olomouc
Ostrava
Praha
Zlín

90
20

6
4

19
16
75

8
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V aktivitách pro dospělé se jednalo o 163 jednodenních workshopů, 31 tříměsíčních a intenzivních týdenních kurzů 
i 6 Digitálních akademií zaměřených nejen na datovou analýzu, ale letos i na front-end webový vývoj. 

Naše kurzy pro ženy byly tematicky zaměřené především na oblast programování, tvorbu webu 
a datovou analytiku. Okrajově jsem se věnovali i tématům testování a grafického designu. 

6
Digitálních akademií

Testuju

14 38 

DataGirls

36 6 15 1 

Kariérní 
rozvoj

8 
Programuju

61 15 

Digitální
marketing

6 
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Dále jsem si kladli za cíl podpořit kvalitu a kreativitu výuky IT témat na školách. Proto jsme uspo-
řádali 4 workshopy pro ředitele a učitele ke sdílení inovací ve výuce a předání našich best case 
practices. 

V aktivitách pro děti a mládež jsme realizovali 5 příměstských táborů, 3 Letní školy IT, 11 krouž-
ků a další jednodenní workshopy. Tematicky byly akce zaměřeny na obecný přehled v IT, např. 
úvod do programování, bezpečnosti a grafiky a u mladších dětí jsem se soustředili na zařazení 
robotických hraček do výuky.

Dále jsme si stanovili, že se zaměříme také na online vzdělávání. V online vzdělávání jsme veřej-
ně publikovali tři nové online kurzy na téma tvorby webových stránek HTML/CSS nebo JavaScript 
a programování v Pythonu.

19
jednodenních 

11 5 3
Letní školy IT
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Dalším cílem v online oblasti bylo 
vytvořit kariérní portál O práci v IT, 
který se zaměří na přiblížení svě-
ta IT práce a popis konkrétních IT 
pracovních pozic.

V  návaznosti na to si může kdo-
koliv vytvořit svůj účet na portálu  
moje.czechitas.cz a  věnovat se 
tématu kariéry v  IT individuálně, 
účastnice tam najdou tipy na hle-
dání a získání práce a svůj kariérní 
tranzit.

K aktivitám uplatnitelnost v Czechitas řadíme 

V oblasti podpory uplatnitelnosti jsme uspořádali kariérní workshopy a večery a zaměřili se na implementaci kari-
érního vzdělávání v rámci našich rozvojových programů. Dále jsme poskytovali kariérní konzultace a na ně navázané 
propojování žen na techničtější pozice do firem a uspořádali dva pracovní veletrhy Job Fair Czechitas.

http://itpozice.czechitas.cz
https://moje.czechitas.cz/


19

Cíl zapojit prostřednictvím všech našich aktivit 10 000 lidí byl splněn. 

Výsledkem všech uspořádaných aktivit bylo 5821 absolventů prezenčních vzdělávacích kurzů pro dospělé, děti a mlá-
dež. Mnoho z nich jsme inspirovali k dalšímu vzdělávání v oblasti IT. Z toho intenzivní Digitální akademií prošlo 178 
účastnic a 1 účastník, kteří udělali první krok pro svůj kariérní posun do světa IT nebo v rámci něho. 

Do našeho online vzdělávání se zapojilo 2873 lidí, kterým jsme umožnili přístup k našemu vzdělávání a poradenství 
účastníkům bez ohledu na pohlaví, věk i regionální a časovou dostupnost. 

Mimo to jsme prostřednictvím online kampaně a jednoduchých návodů vyzvali učitele a rodiče ke školení studentů/
dětí základům programování. 

Podařilo se nám propojit 96 žen na techničtější pracovní pozice.

Dosažené výsledky 
a dopad

2 369
Brno

353

84
Liberec

358
Ostrava

144
Mladá Boleslav

410
Olomouc

1 962
Praha

140
Zlín

5 821
+ 2 873
+ 1 005
+ 1 496

> 10 000

Online kurzy
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Prezentace zdrojů, aktivit a výsledků 
v rámci sledovaného období 
 
 
 
 

 
 
 

* 5821 absolventů prezenčních kurzů  
a 2873 absolventů online kurzů

Sledování kvality
Sledování kvality bylo zajišťováno jak interně, tak externě. Interně v rámci komunikace produkčních týmů a vyhodno-
cování každé akce s jasně stanovenými cíli, externě pomocí zpětnovazebních formulářů od absolventů (v počtu tisíců 
přijatých zpětných vazeb) a přímými zpětnými vazbami s našimi partnery. Naše vzdělávací kurzy vylepšujeme pomocí 
sledování trendů na trhu IT účastí na zahraničních i lokálních konferencích.

Meziroční srovnání
Dosažené cíle 2018 2019
Počet vzdělávacích akcí 146 238

Počet absolventů prezenčních vzdělávacích akcí 4 344 5 821

Počet žen zaměstnaných v IT 113 96

Interní tým
(49 osob)

Externí tým
(500+ osob)

238
(5 821 + 2 873

96

žen v IT



Plánování 
a další vývoj
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Plánování a volba cílů

Naší ambicí je se během tří let stát v Česku největší ko-
munitou a  relevantní institucí neformálního vzdělávání 
v IT a jeho uplatnitelnosti v profesích budoucnosti. Zna-
mená to, že se postupně během roku 2020 přesuneme 
více k dospělým, stále se zaměřením na ženy, jakožto 
skupinou nejvíce ohrože-
nou digitalizací, a budeme 
usilovat o  to, abychom 
zvýšili jejich digitální a  IT 
gramotnost, naučili je 
programování, testování, 
kódování a  datovou ana-
lytiku v  rekvalifikačních 
kurzech a  pomohli jim 
uplatnit znalosti v  praxi. 
Budeme se nadále věno-
vat dětem, ale s  cílem je 
nadchnout pro technolo-
gie, jejich tvorbu, bezpeč-
né užívání a  celoživotní 
vzdělávání. 

Zaměříme se na regio-
nální rozvoj v  projektu 
Czechitas Go Local pod-
pořeném Google.org, bu-
dování struktury organizace pro její udržitelný rozvoj, 
automatizaci interních systémů, tvorbě datových repor-
tů, sjednocení marketingové komunikace, spolupráci se 
státními a krajskými institucemi, vývoji nových produktů, 
lektorské péči, práci s talentem a rozvoji vůdčích doved-
ností, optimalizaci procesů a firemní kultuře.

Na rok 2020 jsme nachystali 162 jednodenních 
workshopů pro děti a  dospělé, 85 dlouhodobých, 
intenzivních a  rekvalifikačních kurzů a  104 popula-
rizačních, komunitních a  dalších akcí v  našich osmi 
pobočkách. V Praze i Brně se připravuje Digitální akade-

mie: Web mimo již tradiční 
Digitální akademii: Data. 
V  rámci nového projek-
tu Stipendium Czechitas 
podpořeného Evropskou 
unií připravujeme také 
v  Brně, Českých Budějo-
vicích a Ostravě Akademii 
testování. Budeme po-
kračovat ve vývoji vzdělá-
vacího portálu pro naše 
studenty, nového webu 
a  mentoringové platfor-
my. Připravujeme také 
nový e-shop.

Vytvoříme si půdu pro 
umístění našich aktivit 
navíc pod jednu střechu 
v  další největší poboč-
ce – v  Praze a  postupně 

vytvoříme další komunitní vzdělávací centra, kde bude 
probíhat výuka našich workshopů a kurzů. Místa, kde se 
budou odehrávat naše pravidelné události, meet-upy, 
vzdělávací i neformální večery. Místa, kde firmy mohou 
prezentovat své novinky. Místa, kde budou vznikat nové 
příběhy.

„Na rok 2020 jsme 
nachystali 162 jednodenních 

workshopů, 85 kurzů  
a 104 popularizačních  

a komunitních akcí v našich 
osmi pobočkách.“



Organizační 
struktura a tým
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Co-founding & Governing Board  měl 4 členky, které 
aktivně dohlížely na chod organizace a svými odborný-
mi radami a prezentací na veřejných akcích pomáhaly 
k  jejímu rozvoji. Zároveň garantovaly naplňování mise 
a vize organizace, včetně dodržování základních hodnot 
organizace.

Directors měli zásadní roli při vedení a řízení organizace 
a skládali se ze dvou pozic:

 » CEO
 » COO

Central Departments zajišťující chod organizace a dodá-
vání kvalitních služeb navenek fungovaly v následujících 
oblastech:

 » Partnerships & Career Development
 » Product & Delivery 
 » Shared Services 
 » Finance 
 » Marketing
 » Regional Development (nově)

Local Departments  zastupující lokální týmy v  jednotli-
vých pobočkách zajišťující dodávání služeb přímo cílo-
vým skupinám fungovaly v následujících městech:

 » Brno
 » České Budějovice
 » Liberec (nově)
 » Mladá Boleslav (nově)
 » Olomouc (nově)
 » Ostrava
 » Praha
 » Zlín

Širší tým se skládal z  komunity lektorů/ek, koučů/ek, 
fotografů/ek akcí a workshopistů/ek organizujících akce 
na místě a specialistů/tek rozšiřujících expertní znalost 
pro chod organizace.

Organizační struktura

Organizační struktura v roce 2019 byla změněna z důvodu lepší připravenosti na rozšiřování do dalších měst  
následujícím způsobem:
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Co-founding & Governing Board

Directors

Představení týmu

Dita Přikrylová
CEO

Lenka Franců
COO

Dita Přikrylová Monika Ptáčníková Barbora BühnováMiroslava Zatloukalová
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Central 
Departments
Miroslava Čechová, Head of Shared Services  
& Gender Specialist
Ondřej Čejka, Head of Regional Development
Lenka Franců, Head of Partnerships
Dita Přikrylová, Head of Marketing (07–12/2019) /
Zuzana Kočárová, Marketing Manager (01–07/2019)
Kateřina Reiglová, Head of Finance
Hana Vykydalová, Head of Product and Delivery

regional 
managers
Ondřej Čejka, Regional Manager Olomouc
Hana Hřívová, Regional Manager Brno
Iva Kožíková, Regional Coordinator Zlín
Irena Pláteníková, Regional Coordinator Ostrava
Veronika Süssová, Regional Manager Praha 
Huyen Truongová, Regional Coordinator České 
Budějovice

Active Internal 
Team members
Mária Falterová, Event & Back Office Coordinator
Lucie Jurystová, Fundraising Specialist
Barbora Kadlčková, Marketing Specialist
Pavlína Kašparová, Event & Community Coordinator 
Brno
Barbora Kaštylová, Event Coordinator Brno
Monika Kobylková, Event & Front Office Coordinator 
Brno
Pavla Kopřivová, Career Development & Partnerships 
Coordinator Brno
Adéla Krátká, Data Analyst & BI Specialist
Zuzana Kropáčová, Event Coordinator Praha
Zdenka Loučková, Event & Product Coordinator Brno
Trang Anh Mai, Product Coordinator Praha
Tereza Nedomová, Finance Specialist
Barbora Obadálková, Back Office Coordinator Brno
Andrea Obručníková, Event Coordinator & HR 
Specialist
Jiří Přikryl, IT & Web Development Specialist
Luděk Roleček, Tech & Education Specialist
Adéla Sýkorová, Marketing Specialist
Pavlína Vencovská, Event Coordinator Praha
Pavla Verflová, Partnerships Coordinator Praha
Tomáš Zábranský, Web Development Specialist
Lucie Zlatohlávková, Career Developer Coordinator 
Praha
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Generální partneři Czechitas 2019

strategičtí partneři Czechitas 2019

Spolupráce s dalšími 
organizacemi



28

Firmy a organizace, se kterými jsme 
dále v roce 2019 spolupracovali
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Představení 
organizace
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Organizační 
struktura
Název organizace Czechitas z.s.
Sídlo organizace Jungmannova 36/31

110 00 Praha 11 
Založení organizace 22  8  2014
Další pobočky  
organizace

Brno, České Budějovice,  
Liberec, Mladá Boleslav,  
Olomouc, Ostrava, Zlín

Právní forma zapsaný spolek
Kontakt czechitas.cz/cs/kontakt
Stanovy Stanovy organizace

1 Organizace změnila své sídlo dne 30. 10. 2018.

Struktura 
pracovníků
Počet pracovníků 2018 2019

Počet zaměstnanců 193 209
z toho pracovní smlouvy 11 19
z toho na mateřská/ 
rodičovská dovolená 3 5

z toho DPP/DPČ 179 185
Počet dobrovolníků 42 43
Počet externistů 271 406

V interním týmu jsme k 31. 12. 2019 měli 49 spolupra-
covníků s různými formami spolupráce a na různorodé 
úvazky, což představuje 58% nárůst oproti roku 2018.

Většina našich interních pracovníků má flexibilní pra-
covní dobu a může využívat home office dle svého vlast-
ního uvážení. Umožňujeme a  podporujeme částečné 
úvazky. V  roce 2019 s námi spolupracovalo i 40 % za-
městnankyň, které jsou v současné době na rodičovské 
dovolené, a to prostřednictvím částečného úvazku.

V  roce 2019 jsme zaznamenali celkový nárůst nových 
spolupracovníků o 30 %. Většinu jich tvoří lektoři, kouči, 
organizátoři a fotografové našich vzdělávacích akcí.

Základní informace

https://www.czechitas.cz/cs/kontakt
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=873412
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Vedení organizace 
a výkonné orgány
Nejvyšší orgán spolku Czechitas tvoří čtyřčlenná členská 
schůze, která se schází minimálně 1x ročně a volí indivi-
duální výkonný orgán – předsedu spolku. Kompetence 
členské schůze: předkládá návrhy, připomínky a námě-
ty k činnosti spolku, aktivně hájí zájmy spolku, posuzuje 
a schvaluje zprávy o činnosti spolku.

Členky členské schůze k 31. 12. 2019:

 » Barbora Bühnová
 » Miroslava Zatloukalová
 » Dita Přikrylová
 » Monika Ptáčníková.

Výkonným (statutárním) orgánem je předseda spolku. 
Je volen členskou schůzí. Funkční období je 5 let. Má 
následující kompetence: jedná jménem spolku, rozho-
duje o  otázkách spojených s  fungováním spolku, dis-
ponuje s  jeho majetkem, přijímá zaměstnance spolku, 
ukončuje pracovní poměr členů a zaměstnanců spolku, 
rozhoduje o veškerých dalších pracovních záležitostech, 
svolává členskou schůzi, vede řádně agendu členské 
schůze a seznam členů spolku. 

Předsedkyně spolku k 31. 12. 2019: 

 » Dita Přikrylová.

Dohled
Spolek  nezřídil kontrolní komisi, případně jiný dozorčí 
orgán.

Střet zájmů
Žádný ze členů spolku ani její předseda nejsou ve střetu 
zájmů k předmětu činnosti spolku.

Systémy vnitřní 
kontroly
Organizace používá několik systémů vnitřní kontroly:

 » omezené funkční období předsedy spolku (5 let)
 » zasedání členské schůze min. 1x ročně
 » možnost vyloučení člena spolku předsedou
 » schvalování rozhodnutí nadpoloviční většinou  

usnášeníschopné členské schůze
 » povinnost předsedy předkládat členské schůzi  

jednou za tři roky strategický plán spolku.

Řízení a správa 
organizace
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Vlastnická 
struktura
Dle z. č. 253/2008 Sb., o  některých opatřeních proti  
legalizaci výnosů z trestné činnosti je skutečným majite-
lem spolku jeho předseda.

Členství v dalších 
organizacích
Žádné.

Spojené osoby 
a formy úzké 
spolupráce
Žádné spojené osoby ani formy úzké spolupráce.

Na konci roku 2019 se organizace připravovala na plá-
novaný přechod na novou právní formu neziskové or-
ganizace “zapsaný ústav”, nově Czechitas, z.u.

Vlastnická struktura, 
členství a formy úzké 
spolupráce
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Sociální oblast
Podporujeme vzdělávání v IT
Uvědomujeme si důležitost IT v  dnešním světě. Jsme 
přesvědčeni, že pokročilejší znalost IT je zásadní pro 
dnešní fungování ve společnosti a stále častěji pro ob-
sazení většiny pracovních pozic. Vidíme snahu moder-
nizace výuky ve školství, ale vzhledem k tempu rozvoje 
technologií vnímáme urgentnost situace a chceme při-
spět ke zlepšení. Proto vzděláváme děti, dívky i chlapce, 
učitele/ky i ředitele/ky. 

Podporujeme rovné příležitosti
Podpora příležitostí a diverzity v oblasti IT i uvnitř naší 
organizace je pro nás i nadále zásadní. Diverzitu v oblasti 
IT posilujeme tím, že v kurzech pro dospělé vzděláváme 
především ženy. Vzdělávání nicméně neuzavíráme jen 
pro ně. Vytváříme například online kurzy pro všechny 
a  také na rok 2020 připravujeme speciální workshopy 
pro dospělé bez ohledu na pohlaví. Stejně tak věnujeme 
pozornost vzdělávání dětí, abychom k němu motivovali 
stejně chlapce i dívky.

Rovné příležitosti žen a mužů aplikujeme i dovnitř or-
ganizace. Máme rovné příležitosti pro kariérní rozvoj 
bez ohledu na pohlaví. Postupně se nám daří mít více 
diverzitní tým a  to napříč specializacemi i  řízením or-
ganizace, nicméně jsme si vědomi, že tato práce nikdy 
není hotová a tak tomuto tématu stále chceme věnovat 
pozornost.

Jsme atraktivní zaměstnavatel
Samozřejmostí je, že podporujeme work-life balance, 
práci na dálku, práci s novými technologiemi, neustálé 
vzdělávání zaměstnanců, máme firemní benefity a přá-
telskou kulturu. 

Komunita
Naším posláním je vytvářet ve společnosti komunitu, 
která podporuje vzdělávání v  IT, specificky žen a  dětí. 
Komunitu posilujeme online i osobně. Pořádáme setká-
ní s firemními partnery, účastnicemi našich workshopů, 
interním (interní zaměstnanci) i  širším týmem (lektoři 
a kouči). Podporujeme aktivně to, aby účastnice a účast-
níci našich kurzů své znalosti vraceli do komunity napří-
klad tím, že se sami stanou lektory/kami. Podporujeme 
dobrovolnost.

Společenský 
a environmentální 
profil organizace
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Environmentální oblast
Odpad
Třídit odpad je pro nás samozřejmost. Cílíme na to, abychom odpad naší činností vůbec nevytvářeli. Například tak, 
že omezujeme tisk, včetně smluv a jiných dokumentů, které podepisujeme elektronicky.

Ocenění
Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost, 2. místo

Křišťálový lupa, finalista

https://www.narodniportal.cz/oceneni-za-csr/narodni-cena-za-csr/
https://kristalova.lupa.cz/2019/


Finance 
a účetnictví
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Organizace vede účetnictví v  souladu se zákonem č. 
593/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
prováděcí vyhláškou č. 504/2002 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů a českými účetními standardy pro účetní 
jednotky, u  kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání. Účetním obdobím je kalendářní rok.

Organizace vedla své účetnictví a  daňové povinnosti 
prostřednictvím společnosti Trivi a.s. za použití účetní-
ho programu ESO a mzdového programu KS Program, 
a to do 31. 7. 2019. Od 1. 8. 2019 využívá služeb společ-
nosti 22HLAV s. r. o. Účetní doklady jsou archivovány 
v elektronické podobě na samostatném serveru účetní 
společnosti a v písemné podobě v kanceláři organizace 
na adrese Bubenské nábř. 306/13, 170 00, Praha 7.

Vedení účetnictví
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Aktiva
k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 50 16

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 197 197

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -147 -181

B. Krátkodobý majetek celkem 8 078 10 027

I. Zásoby celkem 0 14

II. Pohledávky celkem 1 632 5 705

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 6 434 1 729

IV. Jiná aktiva celkem 12 2 579

Aktiva celkem 8 128 10 043

Rozvaha
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Pasiva
k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 254 -1 327

I. Jmění celkem 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem 254 -1 327

B. Cizí zdroje celkem 7 874 11 370

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 2 068 9 091

IV. Jiná pasiva celkem 5 806 2 279

Pasiva celkem 8 128 10 043
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Výkaz zisku a ztráty
k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

Skutečnost k rozvahovému dni
Hlavní činnost Hospodářská 

činnost
Celkem

A. Náklady x x x

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 15 108 2 124 17 232

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 0 0

III. Osobní náklady 8 821 1 184 10 005

IV. Daně a poplatky 9 0 9

V. Ostatní náklady 125 0 125

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití 
rezerv a opravných položek

33 0 33

VII. Poskytnuté příspěvky 0 0 0

VIII. Daň z příjmů 0 0 0

Náklady celkem 24 096 3 308 27 404
B. Výnosy x x x

I. Provozní dotace 920 0 920

II. Přijaté příspěvky 12 695 0 12 695

III. Tržby za vlastní výkony a zboží 8 754 3 357 12 111

IV. Ostatní výnosy 97 0 97

V. Tržby z prodeje majetku 0 0 0

Výnosy celkem 22 466 3 357 25 823
C. Výsledek hospodaření před zdaněním -1 630 49 -1 581
D. Výsledek hospodaření po zdanění -1 630 49 -1 581

Výkaz zisku a ztráty
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Struktura výnosů
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Organizace plánuje na rok 2020 vyrovnaný rozpočet 
s navýšením výnosů o cca 60 %, a to zejména díky rozší-
ření působnosti v dalších městech ČR a zvýšení kapacit 
kurzů v Praze a Brně.

Plán dalšího 
hospodaření
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