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 I. ÚVOD 
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

Vážení přátelé a čtenáři výroční zprávy,  

dostává se Vám do rukou k přečtení, získání informací i k zamyšlení Výroční zpráva Nadání a dovednosti o.p.s.  
obsahující podstatné informace o fungování společnosti za uplynulý rok.

Rok 2013 byl již druhým rokem působení obecně prospěšné společnosti Nadání a dovednosti, která vznikla 
s posláním pomáhat znevýhodněným žákům a studentům z dětských domovů a z pěstounských rodin se 
správným výběrem studia a vstupem na trh práce.

A byl to rok plodný. Díky přípravě z předešlého roku jsme ho mohli zahájit svým prvním workshopem  
s názvem „Nakopni svou kariéru“, který i dále nabízíme jak dětským domovům, tak pěstounským rodinám. 
Tato zkušenost nám mimo jiné pomohla vytvořit komplexnější projekt „Roz(h)led“, který se stal hlavním 
pilířem naší činnosti. Realizace pilotního tříměsíčního kola nás naučila hodně o potřebách cílové skupiny 
a specifikách komunikace s ní. Promítlo se to i do náplně druhého kola, které jsme odstartovali na podzim 
2013 a slavnostně ukončili v lednu 2014. 

Naším cílem je neustále rozvíjet a zdokonalovat služby, které nabízíme, s přihlédnutím ke konkrétním 
potřebám jednotlivců. Proto jsme také navázali spolupráci s neziskovými organizacemi Dobrá rodina 
o.p.s., Asociace náhradních rodin ČR a Ulice dětem o.p.s.. Nadále také úzce spolupracujeme se společností  
Ingenio et Arti s.r.o. a podpořili jsme aktivity neziskové společnosti Chcipomoci.info.

Nic z toho, co jsme v roce 2013 vykonali, by však nebylo možné bez finanční podpory  
Nadace táta a máma a Nadace ČEZ, kterým tímto velice děkujeme. 

Velice mne těší Váš zájem o naši organizaci a doufám,  
že nám svou přízeň zachováte i v následujících letech.

 

LINDA HURDOVÁ 
Ředitelka Nadání a dovednosti o.p.s.



 II. INFORMACE O SPOLEČNOSTI

1. POSLÁNÍ A CÍLE

POSLÁNÍ

Naším posláním je zprostředkovat dětem z dětských domovů a pěstounské péče kontakt se světem práce, 
pomoci jim naplánovat studijní a pracovní budoucnost včetně volby povolání. Odchod 
z dětského domova a náhlá nutnost postarat se sám o sebe nebývají snadné - zvlášť s břemenem dřívějších 
traumat a často nízkou motivací jít si za svým snem a naplňovat svůj potenciál. Snažíme se zabránit tomu, 
aby životní cesty těchto dětí končily na úřadech práce nebo “na ulici”.

CÍLE

Mezi hlavní cíle společnosti Nadání a dovednosti patří:

 o podpora osobního a profesního rozvoje znevýhodněných žáků, studentů  
  a absolventů z dětských domovů a pěstounské péče
 o propojení nadání a dovedností studentů s požadavky pracovního trhu
 o poskytování informací o problematice zaměstnatelnosti sociálně znevýhodněných lidí,  
  o trhu práce obecně, o stínování, mentoringu a zajímavých projektech zaměřených  
  na cílovou skupinu
 o podpora rodičů samoživitelů (prevence umístění jejich dětí mimo biologickou rodinu)
 o zajištění a financování kurzů pro danou cílovou skupinu (příprava na studium SŠ/VŠ,  
  rozvoj dovedností v průběhu studia, zvýšení šancí na úspěch na trhu práce) 

     
      CÍLOVÉ SKUPINY

      o školáci
      o středoškoláci
      o vysokoškoláci

2. HISTORIE

Nadání a dovednosti o.p.s. vzniklo dne 25. dubna 2012. 

Své působení začalo sběrem dat pro utváření a doplňování informační databáze dětských domovů  
a pěstounských rodin a dále projektů pro ně určených. Tyto databáze jsou podkladem pro naše dva hlavní 
projekty, workshop „Nakopni svou kariéru“ a projekt „Roz(h)led“, který pomáhá dětem z dětských domovů 
a pěstounských rodin s přípravou na budoucí pracovní uplatnění. 

ZAKLADATEL SPRÁVNÍ
RADA

ŘEDITEL

ÚČETNÍ PROJEKTOVÍ
PRACOVNÍCI

DOZORČÍ
RADA



 NAKOPNI SVOU KARIÉRU



 4.1 NAKOPNI SVOU KARIÉRU

Cílem projektu je pomoci mladým lidem, kteří vyrůstají v dětských domovech nebo pěstounské rodině,  
najít pracovní uplatnění odpovídající jejich nadání a dovednostem. Šijeme ho tedy na míru všem  sociálně 
znevýhodněným mladistvým, kteří hledají seberealizaci po absolvování základní či střední školy. 

V první řadě chceme účastníky projektu podnítit k zamyšlení se nad tím, jaký typ povolání by právě pro ně 
byl vhodný a jaký by rádi vykonávali. A protože jen sedět a přemýšlet někdy nestačí, bereme si na pomoc 
ověřené testy/hry, osobní příběhy a koučovací metody. Jsme toho názoru, že cesta k pracovním úspěchům 
začíná u kvalitního vzdělání, proto je součástí workshopu motivace ke studiu a případně dodání odvahy 
pro změnu střední školy nebo pro to, přihlásit se na školu vysokou či vyšší odbornou. Dalším krokem je  
zdokonalení komunikace a sebeprezentace.

Co se pracovního trhu týče, chceme cílové skupině poskytnout nezbytnou orientaci v možnostech, které 
se v současné době nabízejí, a zároveň je seznámit s konkrétními postupy a zvyklostmi zaměstnavatelů při 
výběru nových zaměstnanců. Věříme, že oba tyto kroky pomáhají sociálně znevýhodněným mladistvým 
zvýšit šance a nalézt uspokojivé uplatnění ve společnosti.  Doufáme, že dlouhodobým výsledkem bude 
nejen dosažení větší životní spokojenosti našich klientů, ale zároveň i omezení vzniku socio-patologických 
jevů.

Workshopy koncipujeme tak, aby si z nich účastníci odnesli co nejvíce inspirace, konkrétních  
doporučení, tipů a nápadů, a hlavně chuti aktivně se o svou budoucí kariéru zajímat. Proto také  
klademe velký důraz na osobnost a kompetence lektora, který musí být schopen mladé lidi zaujmout  
a odborné znalosti jim poutavou formou předat. Všechny workshopy proto v roce 2013 vedl Oldřich Dutý 
MSc., který má nejen bohaté zkušenosti v oblasti HR, ale také poutavý životní příběh, který je pro účastníky 
potřebnou motivací. 

Koncept workshopu jsme začali připravovat již v roce 2012 a v následujícím roce jsme ho pak zrea- 
lizovali hned ve třech různých podobách. Vůbec první workshop byl dvoudenní a proběhl o víkendu  
23. – 24. 3. 2013. Zúčastnilo se ho 12 mladých lidí (16-18 let) z dětského domova v Dolních Počernicích. 

NÁPLŇ WORKSHOPU

 • VÝVOJ TRHU PRÁCE A NEZAMĚSTNANOST
 • FORMY PRÁCE A ZAMĚSTNÁNÍ
 • JAK SI O PRÁCI POŽÁDAT
 • JAK ČÍST SPRÁVNĚ PRACOVNÍ NABÍDKY
 • PROČ SI MÁTE VYBRAT ZROVNA MĚ?
 • PODKLADY PRO PRACOVNÍ POHOVOR
 • PRACOVNÍ POHOVOR A JEHO FORMY
 • NOVÉ TRENDY: KOUČINK PŘI POHOVORU, VIDEO V PERSONALISTICE…

Na podzim (9. 11. 2013) jsme připravili jednodenní formu workshopu pro Centrum pro rodinu Náruč  
v Turnově. Tentokrát se ho zúčastnili nejen děti a středoškoláci z pěstounských rodin, ale i jejich pěstouni. 

Na semináři jsme se zaměřili především na tato témata:

 • JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS
 • JAK SPRÁVNĚ NAPSAT MOTIVAČNÍ DOPIS
 • JAK USPĚT U PRACOVNÍHO POHOVORU
 • JAK SE ZORIENTOVAT NA PRACOVNÍM TRHU
 • JAK SE CO NEJLÉPE PREZENTOVAT PŘI PRACOVNÍM POHOVORU
 • JAK SI SPRÁVNĚ URČIT VÝŠI MZDY.
 
Pro velký úspěch workshopu jsme jeho zkrácenou 4 hodinovou verzi zařadili i do druhého kola projektu 
„Roz(h)led“. 



ROZ(H)LED



 4.2 ROZ(H)LED

Tento komplexní projekt vychází, podobně jako workshop „Nakopni 
svou kariéru“, z potřeby povzbudit mladé lidi ochuzené o podporu 
vlastní rodiny a poradit jim v otázce směřování jejich budoucí kariéry. 
Zejména nám jde o to, ukázat jim možnosti propojení jejich zájmů  
a budoucího povolání a přesvědčit je, že nejlepší cestou ke spokojenosti 
je převzetí zodpovědnosti za svůj život. 

Cílem projektu je ukázat znevýhodněným mladým lidem, jaká povolání existují, co které v praxi obnáší  
a jakou cestou se k jeho výkonu lze dostat. Tím pomáhá své účastníky motivovat k výběru zaměstnání, 
které je bude bavit, naplňovat a rozvíjet.

V roce 2013 se mohli do projektu hlásit žáci a studenti  
z dětských domovů a pěstounských rodin ve věku od 11 
do 26 let. 

Díky úspěchu pilotního kola, které jsme spustili 30. 5. 
2013, a efektivnímu využívání finančních prostředků  
a finančnímu přispění NADACE ČEZ, jsme ještě na podzim 
roku 2013 zahájili druhé kolo projektu, které skončilo  
v lednu 2014. Pilotní kolo absolvovalo 14 „odvážlivců“. 
Do kola druhého se přihlásilo 18 zájemců, ale 
dokončilo ho 14. Dvě slečny nedokončily program 
kvůli zdravotním problémům, jedna utekla z domova  
a poslední se rozhodla program přerušit z osobních 
důvodů.



ÚVODNÍ SEMINÁŘ
 
Aby měl projekt co největší přínos, klademe velký důraz na dobrovolnou účast. Proto je naší 
první aktivitou úvodní seminář, na kterém zájemce seznámíme s programem „Roz(h)ledu“ 
a necháme je rozhodnout se, zda se chtějí zapojit nebo ne. Tento seminář zároveň slouží  
k navázání přátelských vztahů mezi námi organizátory a účastníky. 

Předáváme na něm také deníky Roz(h)led, které pomáhají využívat postřehy a zkušenosti  
z projektu i po jeho skončení. Zapisují do něj jak samotní účastníci, tak kariérní kouč a případně 
i stínovaný pracovník.



KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

Dalším kritériem efektivity je pro nás individuální přístup ke každému účastníkovi 
a jeho specifickým potřebám. Zmapování těchto potřeb probíhalo na prvním  
individuálním kariérním poradenství, které vedla PhDr. Petra Drahoňovská, lektorka, 
kariérní koučka a poradkyně, která má certifikát v metodě CHQ – self management 
of competences, mnohaletou praxi a je členkou britského Institutu pro leadership  
a management, v rámci kterého je akreditovaným koučem 5. stupně. 

Výstupem z těchto setkání byla diagnostická myšlenková mapa, která ukazuje tendence 
účastníka a jeho silné a slabé stránky. Na základě tohoto výstupu pak vybíráme pro každého 
alespoň tři exkurze do firem.

Po nich proběhlo druhé setkání s kariérní poradkyní, které 
bylo zaměřeno na zpracování postřehů z exkurzí, konzultaci  
životopisu a výběr vhodné pozice pro stínování.



EXKURZE

Exkurze pro účastníky vybíráme ideálně tak, aby byly v daném směru zastoupeny jak velké 
tak i ty menší firmy, případně státní správa nebo neziskové organizace. Tato přímá zkušenost 
pomáhá uvědomit si, že jedno povolání mívá různé podoby podle toho, v jakém prostředí je 
vykonáváno. Celkem jsme v loňském roce zajistili 22 exkurzí ve 21 společnostech. Byly mezi 
nimi:

Dětské centrum při Thomayerovy nemocnice (Kojenecký ústav)   
Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské 
Česká televize  

Tiskárny Europrint a.s. 
Městská policie hlavního města Prahy  

Sociálně terapeutické dílny Horizont, o.s.  
Disney Mobile Games Studio s.r.o.  

Jihočeská televize a.s. 
Profesionálně fotografická agentura Fotoemotion  

Unětický pivovar a.s.  
Alza.cz  a.s. 

Obvodní ředitelství Městské policie Praha 3  
Auto Škoda a.s.  

Deník E15, Mladá fronta a.s.  
Centrum sociální pomoci Vodňany  

Státní zámek Hluboká  
Letište Václava Havla Praha a.s.  
Zoologická zahrada hl.m Prahy 

Centrum Fotoškoda 
ČSAO Praha - Černokostelecká, a.s.



STÍNOVÁNÍ

Jedinečnou příležitost poznat vybranou profesi zblízka pak pro všechny 
představovalo stínování, které většinou probíhalo během jednoho pracovního 
dne a stínující během něj doprovázeli vybraného pracovníka při jeho běžných 
pracovních činnostech. Zapojili se:

Rodinná škola vaření Cerexim s.r.o. 
Butik Beata Rajská 

Wellness hotel Equitana Hotel Resort 
Národní knihovna České republiky 

Obvodní soud pro Prahu 2 
 Zdravotnické zařízení Praha 4 - Jesle Rabasova 

Kynologické centrum Rychety 
Atelier Digifoto Chodov  

Wikidi a.s. 
Státní zámek Hluboká 

Smartfox Jahodnice s.r.o. 
JN Interier Česká republika, s.r.o.



ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ

Závěr každého kola pak patřil společnému závěrečnému setkání, na kterém jsme si 
navzájem předávali své dojmy z projektu a nápady na jeho vylepšení. 

Nezapomněli jsme ani vyhlásit nejlépe vyplněný deník Roz(h)led a ocenit jeho 
autora dárkovým certifikátem. 



NORMOSTRANA
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ZÁVORKY
Závorky před a za výrazem, který se dává 
do závorky, píšeme bez mezer (takto).

POMLČKA A SPOJOVNÍK
Je rozdíl mezi delší pomlčkou – oddělujeme ji 
zpravidla mezerami – a krátkým spojovníkem 
(rozdělovníkem), který píšeme bez mezer.
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MEZERY

Interpunkční znaménka (tečku, čárku, otazník, vykřičník, 

středník a dvojtečku) píšeme k předcházejícímu slovu 

bez mezery, mezi znaménkem a následujícím slovem se 

však mezera píše (například: dvojtečka).

UVOZOVKY

Uvozovky píšeme zásadně bez mezer – vždy 

přiléhají těsně k výrazům, které ohraničují. 

Jako základní v češtině slouží dvojité uvozovky 

(„ “), je
 třeba dávat pozor na různé podoby, 

které jsou v češtině považovány za nesprávné 

(“ ”, “ “ apod.).
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1.1 Absolventská práce  

„Absolvent by neměl být abstinent dalšího sebevzdělávání.“  

Absolventská práce. Proč vlastně? Studentská závěrečná kvalifikační práce je 

neodmyslitelnou součástí absolutoria vyšší odborné školy. Její účel však 

nespočívá pouze v prokázání a vyhodnocení nabytých znalostí a dovedností , ale 

právě a především v jejich osvojení. Co má být prokázáno, musí být totiž nejprve 

získáno. A to zejména v samotném průběhu př ípravy, zpracování, sepsání a 

zhodnocení (obhájení) práce. Dříve to ani není možné.  

Je nasnadě, že teprve při vlastním procesu tvorby absolventské práce dochází 

k fakt ickému uplatnění dosud jen teoretických znalost í. Až  její skutečnou 

realizací si prakticky osvojujete to, s  čím jste se dosud v rámci studia jen 

seznamovali,  př ípadně jste si to (na specializovaném kurzu) zkoušeli č i 

procvičovali. Účelem absolventské práce i jejím významem je věnovat se danému 

tématu především kvůli sobě samé(mu), kvůli získání nových dovedností 

a zkušeností.    

Zdá se to být evidentní, ale často tomu tak není. Můžete tak snadno přijít  o to 

nejcennější, co lze v průběhu studia získat – osvojení si dovednost i praktického 

uplatnění teoretických znalost í a vědomostí. Právě zde jsou rozdíly mezi studenty 

největší. Přesto bývají po absolvování školy všichni srovnáni do jedné řady, ať již  

byli hodnoceni lépe či hůře. Máloco totiž ve vašem dalším životě ovlivní známka, 

o niž bývá tak usilováno.  

Příčinná posloupnost je zřejmá – škola hodnotí vaše znalosti a dovednosti,  

které prokazujete vytvořením absolventské práce. Proto byste se měli soustředit 

výhradně na profesní a životní význam, který pro vás práce má či může mít. Měli 

byste ke své práci př istoupit s opravdovým zájmem, nasazením 

a zodpovědností. Aby se tak stalo a pracovali jste na osvojování si vlastních 

kvalit skutečně vědomě, potřebujete k  tomu dobré pedagogické vedení.  

„Úkolem závěrečné práce je rozvinout studentův zájem o specifickou oblast 

studovaného oboru a zároveň prokázat odbornou i metodologickou erudici při 

tvorbě odborné práce [...]“ (Křováčková, Skutil, 2009, s. 6)  

Ingenio et Arti s.r.o.  
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2.1.7 Mapa, název, typ a zadání práce 

„Mapa práce vás nenechá zabloudit. Někdy vás nenechá ani spát.“  

Mapa bakalářské práce představuje přehlednou strukturu, která zobrazuje 

návaznost hlavních výchozích prvků – oborového a tematického zaměření, vašich 

kompetencí a dispozic a záměru práce spolu s jejím cílem. Součástí mapy jsou též 

informační zdroje, metody práce a poprvé i  přesný název práce spolu s určením 

jejího odborného typu a charakteru. 

Pojmenování bakalářské práce má stejný význam jako jméno člověka 

v životě. Název je důležitý nositel informační hodnoty.  Měl by být hlavně 

výstižný, aby srozumitelně vyjadřoval především předmět práce, ideálně pak jeho 

lokální a časovou specifikaci, případně i metodiku. Odborný formát, typ či 

charakter práce vychází jak z konkrétního oboru, tak především z metodické 

podstaty práce. 

Účelem každé mapy je snazší orientace na cestě , zejména pak 

v nepřehledném terénu. U mapy bakalářské práce tomu není jinak. Mapa práce by 

se měla stát jakousi DNA a výchozím dokumentem, který vás bude provázet celým 

procesem tvorby bakalářské práce. Představuje první ucelený materiál základních 

stavebních kamenů práce. Jde o skutečný zárodek budoucího  díla. Všechny další 

etapy práce z něho vycházejí.    

Mapa práce je hlavním východiskem  následného projektu práce. Její 

zpracování by mělo být předpokladem k určení, odsouhlasení a stanovení 

oficiálního zadání práce. 

Doporučený obsah mapy bakalářské práce je možné zpracovat v různých 

formátech – ať již jako písemný dokument či jako obrázkové (tzv. mentální 

mapování) v rozsahu jedné strany formátu A4. Forma mapy je volitelná a je 

důležité, aby vám vyhovovala a  „seděla na míru“ – jedině tak totiž bude na vaší 

cestě spolehlivým průvodcem! 

„Název nemusí být shodný s názvem tématu (nebo zadaného tématu), ale mělo 

by se v něm projevit zúžení či upřesnění problematiky, případně i časové 

vymezení, určení oblasti/regionu, vazba na místo, hledisko přístupu apod.“  

(Geršlová, 2009, s. 9) 

„Studentovi-autorovi zde může velmi pomoci vedoucí práce z řad akademických pracovníků fakulty, eventuálně konzultant z praxe. Zkušenosti ukazují, že je k tomu potřebný především včasný aktivní přístup studenta.“ (Eger, 2011, s. 23)

„Student by si měl téma stanovit v souladu se svými zájmy, 

se svým zaujetím pro určitou problematiku. Ale vždy teprve 

tehdy, když získá dostatek informací pro reálnou představu 

o svých možnostech zpracovat zvolené téma podle nároků 

na diplomovou práci.“ (Dvořáková-Janů, 1996, s. 2)
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Na pomoc psaní bakalářských, diplomových a jiných prací

Zdroj: ATTL, Pavel; Alžběta, KIRÁĽOVÁ; Alena, POLÍVKOVÁ. Na pomoc psaní bakalářských, diplomových a jiných prací – 1. část. 

Media4U Magazine, 2/2007, s. 28-31. ISSN 1214-9187. (Výtah).

Výběr tématu diplomové (baka-

lářské) práce je důležitým krokem 

k jejímu úspěšnému obhájení před 

odbornou komisí v rámci státní 

zkoušky. Diplomant si volí téma 

diplomové (bakalářské) práce po-

dle své specializace v dostatečném 

předstihu tak, jak to předepisuje 

konkrétní vysoká škola.

Témata diplomových (bakalář-

ských) prací vypisují vyučující 

jednotlivých kateder (formálně 

pak vedoucí katedry), kteří 

jsou gestorem oboru nebo spe-

cializace. Obvykle vycházejí 

z vědeckovýzkumného zaměření 

katedry, případně konkrétních 

vyučujících, vítaná je však i vlastní 

iniciativa studentů, kteří mohou 

předložit i svůj návrh tématu diplo-

mové či bakalářské práce. V tako-

vém případě je však nutná konzul-

tace s vedoucím katedry, který 

svým podpisem potvrdí vhodnost 

zpracování daného tématu.

Volbu tématu diplomové (baka-

lářské) práce ovlivní několik 

subjektivních i objektivních fak-

torů, mezi které patří:

- zájem studenta o dané téma,

- studentem absolvovaná praxe,

- dostatek dostupné, domácí 

  i zahraniční literatury

- možnost získání podkladů 

   z praxe.

Dřív, než se student pro určité téma 

rozhodne, měl by získat předběžné 

informace o dostupnosti materiálů, 

eventuálně výběr konzultovat 

s pedagogickými pracovníky.

Bez souhlasu vedoucího katedry 

není možné název ani vedoucího 

diplomové (bakalářské) práce 

měnit. Vybrané téma práce je 

však možné v průběhu zpraco-

vání upřesňovat, konkretizovat, 

speci kovat apod., pokud uvedené 

změny neznamenají změnu tématu 

diplomové (bakalářské) práce. 

Změnit název práce je však možné 

nejpozději jeden měsíc před jejím 

odevzdáním.

Diplomová (bakalářská) práce 

musí řešit problém, ne popi-

sovat určitý stav. Musí z ní být 

jasný přínos diplomanta – tímto 

přínosem není, že diplomant 

přeložil nějaký text z cizího jazyka 

a přepsal ho do češtiny. 

Po přidělení tématu diplomové 

(bakalářské) práce je student po-

vinen absolvovat konzultaci s ve-

doucím diplomové (bakalářské) 

práce.
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2.1 Příprava 

„Štěstí přeje připraveným.“ 

Jak si kdo ustele, tak si také lehne – zní stará pravda, která v případě  

absolventské práce plat í dvojnásob. Studentskou kvalifikační práci nejde 

jednoduše jen „napsat“. Je třeba jí nejprve vymyslet , vytvořit  její zadání, zasadit  

její životaschopné semínko.  

V etapě přípravy jsou proto rozhodující všechny faktory, které mají na 

kvalitní a zdravé základy práce bezprostřední vliv. Precizní přehled 

o studovaném oboru, uvědomění si osobnostních kompetencí a dispozic, volba 

tématu, specifikace záměru, informační zdroje a metody práce.   

Ve fázi př ípravy je vhodné sestavit si tzv. mapu budoucí práce – neocenitelný 

orientační nástroj na další cestě neznámým terénem. Současně je také př ípravná 

fáze určena pro zpracování detailního postupu – projektu celé práce. A to včetně  

harmonogramu a předběžné osnovy –  zárodku budoucího obsahu práce.  

Konkrétní představa o postupu práce  v podobě zmíněného harmonogramu je 

nosným pilířem absolventské práce. Umožňuje nejen průběžnou kontrolu stavu 

zpracování, ale zejména tolik potřebnou zpětnou vazbu a jasnou představu, kolik 

práce zbývá, abyste úspěšně došli k  cíli.  

Příprava by měla být v celém procesu absolventské práce rozhodujícím 

obdobím. Uspěchat právě tuto první etapu se nevyplácí. Kvapná nebo dokonce 

žádná př íprava se brzy projeví – zejména ztrátou tahu na branku a motivace.  

Není zrovna potěšujícím faktem, že značná část studentů i mnohé školy se 

přípravě věnují minimálně. I proto klade tato příručka důraz právě na př ípravnou 

část. Domnívat se, že se bez ní obejdete, je krátkozraké. Její absence ochuzuje 

potenciál a kvalitu vaší práce. Zamyslete se dostatečně nad významem př ípravy – 

potřebuje ji každý výrobek či dílo. Čas věnovaný dostatečné přípravě je tou 

nejlepší investicí, kterou můžete absolventské práci dát.  

„Příprava diplomové práce by měla probíhat již během studia na vysoké 

škole. Vhodné je navazovat na  předcházející práci na střední škole, poznatky 

rozšiřovat formou seminárních prací, referátů, koreferátů apod.“ (Holoušová, 

Krobotová, 2008, s. 8)  
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INTERAKTIVNÍ UČEBNICE

V rámci projektu jsme podpořili 6 studentů vysokých škol a 2 studenty vyšších odborných 
škol, kterým jsme zdarma zaslali interaktivní učebnice „Absolventská práce. Co, jak a proč 
připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit)“ a „Bakalářská práce. Co, jak a proč 
připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit)“, jejichž autorem je zakladatel Nadání  
a dovednosti Ing. František Francírek Ph.D. Knihy vydalo nakladatelství Ingenio et Arti s.r.o.



1. KOLO

2. KOLO

4.2.2. STATISTICKÉ INFORMACE O ÚČASTNÍCÍCH

LOKALITA

4.2.1. OHLASY ÚČASTNÍKŮ 

	 „Zjistil	jsem,	jak	to	v	nějakém	herním	studiu	vypadá,	zaujalo	mě	vše,	

	 co	jsem	se	tam	dozvěděl“

	 Honza,	18	let,	Dětský	domov	Dolní	Počernice

	 O	stínování	na	zámku	Hluboká:	Zjistila	jsem,	že	nic	není	těžké	se	naučit,	

	 jen	musím	chtít.	Stínování	bylo	super!

	 Monika,	12	let,	pěstounská	péče

	 O	exkurzi	v	tiskárně	Europrint	–	Dozvěděl	jsem	se	spoustvu	věcí.	

	 Byla	to	ta	nejúžasnější	exkurze!

	 Jakub,	16	let,	Dětský	domov	Dolní	Počernice

	 O	exkurzi	v	Jihočeské	televizi	–	Dozvěděl	jsem	se,	že	jako	moderátor	

	 nemusím	umět	text	nazpaměť,	ale	slova	běží	na	obrazovce	přede	mnou.

	 Tomáš,	16	let,	pěstounská	péče



VĚK ÚČASTNÍKŮ

1. KOLO 2. KOLO

1. KOLO 2. KOLO

TYP PÉČE



4.2.3. REFERENCE



 5. PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

Společnost v roce 2013 uzavřela 25 Dohod o provedení práce a 2 Dohody o provedení činnosti. 

 6. ORGÁNY OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Orgány obecně prospěšné společnosti tvoří správní a dozorčí rada. Jejich kompetence, hierarchii i vnitřní  
fungování vymezuje zákon, konkretizuje zakládací listina a statut. Statutárním orgánem společnosti je ředitel. 
 

 ZAKLADATELÉ: 

 Ing. František Francírek, Ph.D. 
 Mgr. Ivona Kapinusová

 SPRÁVNÍ RADA DO 31.10.2013:    SPRÁVNÍ RADA OD 1.11.2013:

 Mgr. Ondřej Kopecký     Petr Kukal 
 Bc. Anna Baumová     Dušan Prchlík 
 Bc. Martina Loutná     Markéta Enderstová

 DOZORČÍ RADA DO 31.10.2013:    DOZORČÍ RADA OD 1.11.2013:

 Ing. Kateřina Polívková     Jaroslava Kárová 
 Václav Lang      Lubomír Moučka 
 Ondřej Sova      Ing. Jiří Pecháček

 ŘEDITELKA:

 Linda Hurdová (roz. Šípková)

 7. INFORMACE O ZMĚNÁCH ZAKLÁDACÍ LISTINY A ZMĚNÁCH VE SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH      
  ORGÁNŮ 

Dne 16. 9. 2013 došlo k zápisu změny do obchodního rejstříku – změna příjmení ředitelky společnosti Lindy 
Hurdové, rozené Šípkové.

Dne 1. 11. 2013 došlo k zápisu změny do obchodního rejstříku –  změna v obsazení správní a dozorčí rady.

 
 8. DALŠÍ POVINNÉ INFORMACE

8.1 AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE, A V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jedním z cílů společnosti je průběžné sledování vývoje potřeb v dětských domovech a v rodinách  
pěstounské péče. Přestože se naše společnost zaměřuje na téma vzdělávání dětí v dětských domovech  
a pěstounské péči, ochranu životního prostředí považujeme za velice důležitou. Naši zaměstnanci třídí  
odpad a dbají na to, aby se při provozu organizace šetřilo energiemi a materiály. 

8.2 ČLENSTVÍ

Od 23. 11. 2013 je Nadání a dovednosti o.p.s. členem AVPO ČR  
(Asociace veřejně prospěšných organizací).

8.3 INFORMACE O EXISTENCI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY V ZAHRANIČÍ

Společnost neměla k 31. 12. 2013 žádnou zahraniční složku. Veškerá činnost společnosti byla soustředěna 
v jejím sídle. 



 9. PODPOŘILI NÁS

9.1. FINANČNÍ PODPORA

Děkujeme NADACI TÁTA A MÁMA a NADACI ČEZ, které finančně podpořily naši činnost. Velice si jejich 
pomoci a podpory vážíme.

9.2. DOBROVOLNICTVÍ

Děkujeme panu VOJTĚCHU VALLOVI za jeho podporu a pomoc při realizaci projektů. 

9.3. MATERIÁLNÍ PODPORA

Děkujeme obecně prospěšné společnosti SPOLU DĚTEM za fotoaparát věnovaný účastnici projektu  
Roz(h)ed, jejímž snem je stát se fotografkou.



9.4. EXKURZE A STÍNOVÁNÍ

Děkujeme těmto společnostem za možnost zorganizovat u nich exkurze či stínování,  
které jsou velkým přínosem tohoto projektu.



9.5 NAPSALI O NÁS

O své činnosti jsme informovali prostřednictvím tištěných a elektronických médií (Zpravodaj Euroguidance 
– září 2013, časopis pro dětské domovy Zámeček – září 2013, časopis Glanc listopad – rozhovor s ředitelkou, 
Moderní vyučování – listopad/prosinec 2013, Česká televize prosinec 2014 – tisková zpráva) a také formou 
newsletterů, které byly rozesílány do dětských domovů, pěstounských rodin i zájemcům z řad veřejnosti.
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Dvě tváře inspirace

Filmová  
a knižní inspirace  
pro podzimní dny

Hlasatelka Inspirace

Mnoho článků nabízí prostor pro inspiraci, přináší rady a nápady, jak trávit volný čas, jak se 

udržovat ve formě nebo vzdělávat. Inspirace má ale i druhou tvář. Sami můžeme svým chováním 

a jednáním, nebo třeba svou profesí inspirovat druhé. Česká televize například inspiruje mladé lidi 

a podporuje je v zájmu o učební obory či studium související s širokou škálou televizních činností. 

text: Marta Tomíčková, foto:  Archiv Nadání a dovednosti, o. p. s.

Č
eská televize spolupracuje na realizaci projektu 
ROZ(H)LED, jeho pilotní kolo proběhlo během let-
ních měsíců a  nyní se připravuje další. Mladí lidé 
z dětských domovů nebo vyrůstající v pěstounské 

péči přicházejí na exkurze, kde skrze stínování jednotlivých 
pozic, kdy se stávají na určitou dobu „stínem“ vybraného 
pracovníka a sledují jeho práci, nebo kariérní poradenství 
získávají představu, co která práce a profese v praxi obnáší. 
O Českou televizi mají velký zájem a naši kolegové je tak 
inspirují při výběru povolání, popřípadě dalšího vzdělává-
ní, které je bude bavit a  naplňovat. V  prvním kole získa-
lo díky tomuto projektu cenné rady a  zkušenosti čtrnáct 
znevýhodněných mladých lidí z  dětských domovů nebo 
pěstounské péče z  Prahy, Vodňan a  Příbrami. Kolegové 
z útvaru Řízení lidských zdrojů, Ludmila Jakovcová, Sabina 
Částková a Jiří Pěnkava, provedli účastníky areálem Kavčích 
hor a  představili jim práci některých našich kolegů. Vy-
světlili jim také, jaké vzdělání či odbornost musí pro výkon 
daných profesí získat. Široká škála činností a oblastí, které 
zahrnuje televizní prostředí, je pro ně rozhodně inspirující. 
Kdo ví, třeba mezi nimi vyrůstá i někdo z našich budoucích 
kolegů. Podrobné informace o průběhu projektu a fotoga-
lerii najdete na webu www.nadaniadovednosti.cz. • • •

 

Podzimní dny přímo svádí k tomu, zachumlat se do 
peřiny, dát si dobrý čaj a číst si oblíbenou knihu nebo 
zhlédnout pěkný film. Pokud nevíte, co si zrovna pus-
tit, možná vás inspiruje aktuální nabídka Edice ČT. Na 
DVD vyjde ještě do Vánoc retro komplet Vyprávěj – 
kreativně zabalený do stylové síťovky. Těšit se můžete 
také na 15 her Járy Cimrmana, děti zase na soubor po-
hádek Večerníčky pro kluky i holčičky. Pokud patříte 
spíše k příznivcům četby, můžete si v prodejně na Kav-
čích horách výhodně pořídit knihu z nabídky podzim-
ního bazaru Edice ČT. Bazar trvá do konce roku nebo 
do vyprodání zásob.

A nechcete-li filmy sledovat v pohodlí domova, 
ale přesto se rádi vyhnete rušnému multikinu, je zde 
pro vás kino VPS na Kavčích horách a jeho podzim-
ní nabídka. V listopadu a prosinci se můžete těšit na-
příklad na kriminální thriller Příběh kmotra nebo nový 
český film Křídla Vánoc. Kompletní program kina spolu 
s filmovými tipy na aktuální týden najdou uživatelé 
v ČT Praha na intranetu v pravé části domovské strán-
ky pod položkou Kino VPS.

„Rádi bychom vám touto cestou poděkovali za 
vaši ochotu a spolupráci při realizaci pilotního 

kola projektu ROZ(H)LED. Díky vaší pomoci bylo 
velmi úspěšné a těšíme se na další pokračování,“ 

uvedla na adresu České televize Linda Hurdová, 
ředitelka obecně prospěšné společnosti Nadání 

a dovednosti →
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NADÁNÍ A DOVEDNOSTI, o. p. s.
PŘEDSTAVUJEME PROJEKT ROZ(H)LED
EXKURZE, STÍNOVÁNÍ, KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ, MENTORING...

Projekt ROZ(H)LED je určený pro žáky a studenty z dět-
ských domovů a pěstounských rodin ve věku 10–26 let 
a také pro znevýhodněné nestudující, tj. pro ty, kteří už 
dětský domov opustili, nebo například pro matky samoži-
vitelky (18–28 let).

Cílem je představit mladým lidem, co které povolání v praxi  
obnáší, a motivovat je k výběru povolání (popřípadě  
dalšího vzdělávání), které je bude bavit a naplňovat. Dále  
také zvýšit zájem dětí o studium a vlastní budoucnost,  
poskytnout informace, konkrétní zkušenosti, vzory,  
inspiraci a podporu ve studiu a nezbytnou orientaci  
v možnostech na trhu práce.

Co máme pro účastníky projektu připraveno?

• EXKURZE – možnost poznat širokou škálu pracovních pozic.

• KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ – možnost zjistit, co mladé lidi   
  baví a pro co mají vlohy.

• STÍNOVÁNÍ – možnost strávit několik pracovních dnů na vybra-
  né pozici a poznat, co všechno tato pozice v praxi obnáší.

• MENTORING – možnost získat mentora (rádce, průvodce), 
  který dětem pomůže v cestě za jejich cílem.

Projekt jsme odstartovali 30. 5. 2013 úvodním seminářem, na kte-
rý dorazilo celkem 10 mladých lidí z dětského domova v Dolních 
Počernicích a z DD Husita v Dubenci. Pro další 4 účastníky z pěs-
tounské rodiny z Vodňan jsme uspořádali úvodní setkání o pár dní 
později přímo u nich.

Účastníci dostali kromě všech potřebných informací k exkurzím 
námi speciálně vytvořený deník Roz(h)led, do kterého si budou 
moci vyplňovat různé důležité postřehy. V deníku jsou vysvětlené 
pojmy, které v rámci projektu často zaznívají. Také je tam prostor 
na poznámky ke každé exkurzi, dále část věnovaná setkání s kariér- 
ní poradkyní a oddíl pro stínování.

Projekt je v plném proudu, za sebou máme spoustu exkurzí – např. 
Letiště Václava Havla Praha, ZOO Praha, Jihočeská televize, zámek 
Hluboká nad Vltavou, Disney Mobile Games Studio – a další nás 
ještě čekají: Škoda Auto, Česká televize, redakce deníku E15 (Mladá 
fronta a. s. ), Unětický pivovar. Účastníci také absolvovali velmi důle-
žité setkání s kariérní poradkyní PhDr. Petrou Drahoňovskou,  
při kterém došli k závěru, kterým směrem se ubírat a kam směřo-
vat svou energii a kariéru. 

Některé děti již za sebou mají i stínování, např. Lukáš (kuchař 
–číšník) v hotelu Equitana v Březnici nebo Honza (programátor) 
ve firmě Wikidi. Účast na stínování nám přislíbil také kadeřnictví 
Toni & Guy, módní návrhářka Beata Rajská, soukromá mateřská 
škola Smart Fox a pražské Klementinum.

Pilotní kolo Roz(h)ledu uzavíráme v září tohoto roku a už teď  
připravujeme kolo druhé.

Naše další projekty:

Aby se hledání prvního zaměstnání nestalo noční můrou, připra-
vili jsme seminář „Nakopni svou kariéru“. Seminář rádi připravíme  
přímo na míru v dětském domově nebo pěstounském klubu.

Co se na semináři dozvíte?

• jak napsat životopis,

• jak správně napsat motivační dopis,

• jak uspět u pracovního pohovoru,

• jak se zorientovat na pracovním trhu,

• jak se co nejlépe prezentovat při pracovním pohovoru,

• jak si správně určit výši mzdy.

Seminář je koktejlem přednášek, interaktivních cvičení, koučovacích 
metod, praktického nácviku pracovního pohovoru, psaní životopi-
su a sdílení zkušeností z českých i zahraničních firem. To vše pod  
taktovkou zkušeného pedagoga a kouče Oldřicha Dutého, MSc.

Seminář nabízíme ve dvou variantách:

A) Základní (víkendový) – každý den se lektor věnuje dětem 
    8 hodin s přestávkami na občerstvení a oběd – mají tedy 
    dostatek času na všechna interaktivní cvičení, přednášky,  
    ukázky, konzultace, diskuze.

B) Mini (jednodenní) – seminář trvá 8 hodin, je limitovaný, 
    zaměřený pouze na některé vybrané oblasti.

Více informací najdete na našich stránkách  
www.nadaniadovednosti.cz
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 10. PODPOŘILI JSME

Nadání a dovednosti o.p.s. podpořilo v listopadu 2013 benefiční koncert neziskové organizace 
chcipomoci.info, která se snaží o zvýšení transparentnosti a přehlednosti neziskového sektoru a užší 
propojení dárců a příjemců podpory. 

Vánoční konCert

C H C I  P O M O C I  –  D E S I G N  M A N U Á L 6

LOGOTY P  |  L O G O  –  v a r i a n t a  s  w e b o v ý m i  s t r á n k a m i

v sále toP Hotelu Praha 
Blažimská 1781/4, Praha 4

Večerem Vás bude provázet

Monika MarešoVá

Součástí programu bude vyhlášení vítěze ankety 
PriMa máma a táta z pěstounských rodin a předání ceny, 
charitativní bazar drobných výrobků 
a Mikulášská nadílka pro nejmenší hosty.

v sobotu 30.11.2013 v 16,00 hod

Vystoupí

oLGa LoUnoVá 
Dětský balet Praha 
a talentované děti z DD Sázava

PartneřiHlaVní Partneři

OrganizátOr

Srdečně Vás zveme 

tato pozvánka se stává vstupenkou po potvrzení účasti 
(vč. účasti dětí) na: info@chcipomoci.info
nebo tel. 777 566 727, a to nejpozději do 15.11.2013.

akce je pořádána pod záštitou hlavního města Prahy.

tam, kde to znám

tam, kde to znám

Dále jsme se podíleli na organi-
zaci akce „Mikulášská s Českou  
televizí“. Jednalo se o předvánoč-
ní promítání dvou nových vánočních  
pohádek, které bylo určeno dětem  
z dětských domovů a pěstounských  
rodin.



 III. FINANČNÍ ZPRÁVA

1. PŘEHLED VÝNOSŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ

 
2. PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE NADACE TÁTA A MÁMA

3. PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE NADACE ČEZ

4. STAV MAJETKU A ZÁVAZKŮ



5.  OBJEM NÁKLADŮ DLE ÚČELU  IV.        ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

2. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

3. INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH PO DNI UZÁVĚRKY



Číslo

řádku

Stav k prvnímu

dni účetního období

Stav k poslednímu

dni účetního období

B. Krátkodobý majetek celkem 41

B. I. Zásoby celkem 42

43B. I. 1. Materiál na skladě

44B. I. 2. Materiál na cestě

45B. I. 3. Nedokončená výroba

46B. I. 4. Polotovary vlastní výroby

47B. I. 5. Výrobky

48B. I. 6. Zvířata

49B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách

50B. I. 8. Zboží na cestě

51B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby

B. II. Pohledávky celkem 52

53B. II. 1. Odběratelé

54B. II. 2. Směnky k inkasu

55B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

56B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy

57B. II. 5. Ostatní pohledávky

58B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci

59B. II. 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezp. a veřejného zdravotního pojištění

60B. II. 8. Daň z příjmů

61B. II. 9. Ostatní přímé daně

62B. II. 10. Daň z přidané hodnoty

63B. II. 11. Ostatní daně a poplatky

64B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

65B. II. 13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. sam. celků

66B. II. 14. Pohledávky za účastníky sdružení

67B. II. 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

68B. II. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

B. II. 17. Jiné pohledávky

70B. II. 18. Dohadné účty aktivní

71B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám

B. III. Krátkodobý finan ční majetek celkem 72

73B. III. 1. Pokladna

74B. III. 2. Ceniny

75B. III. 3. Účty v bankách

76B. III. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování

77B. III. 5. Dluhové cenné papíry k obchodování

78B. III. 6. Ostatní cenné papíry

79B. III. 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

80B. III. 8. Peníze na cestě

B. IV. Jiná aktiva celkem 81

82B. IV. 1. Náklady příštích období

83B. IV. 2. Příjmy příštích období

84B. IV. 3. Kursové rozdíly aktivní

AKTIVA CELKEM 85

+176 +214

+96 +184
+96 +0

+184

+4 +30
+2 +26

+2 +4

+76
+76

+176 +214

Výčet položek

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ke dni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( v tisících Kč )

IČ

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
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A K T I V A
Číslo

řádku

Stav k prvnímu

dni účetního období

Stav k poslednímu

dni účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 1

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2

3A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

4A. I. 2. Software

5A. I. 3. Ocenitelná práva

6A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

7A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

8A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

9A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10

11A. II. 1. Pozemky

12A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky

13A. II. 3. Stavby

14A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

15A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů

16A. II. 6. Základní stádo a tažná zvířata

17A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

18A. II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

19A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

20A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A. III. Dlouhodobý finan ční majetek celkem 21

22A. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

23A. III. 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem

24A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

25A. III. 4. Půjčky organizačním složkám

26A. III. 5. Ostatní dlouhodobé půjčky

27A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

28A. III. 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29

30A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

31A. IV. 2. Oprávky k softwaru

32A. IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům

33A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

34A. IV. 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

35A. IV. 6. Oprávky ke stavbám

36A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí

37A. IV. 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

38A. IV. 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

39A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

40A. IV. 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
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1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA



Číslo

řádku

Stav k prvnímu

dni účetního období

Stav k poslednímu

dni účetního obdobíP A S I V A
A. Vlastní zdroje celkem 86

A. I. Jmě ní celkem 87

88A. I. 1. Vlastní jmění

89A. I. 2. Fondy

90A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A. II. Výsledek hospoda ření celkem 91

92A. II. 1. Účet výsledku hospodaření

93A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

94A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B. Cizí zdroje celkem 95

B. I. Rezervy celkem 96

97B. I. 1. Rezervy

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 98

99B. II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry

100B. II. 2. Vydané dluhopisy

101B. II. 3. Závazky z pronájmu

102B. II. 4. Přijaté dlouhodobé zálohy

103B. II. 5. Dlouhodobé směnky k úhradě

104B. II. 6. Dohadné účty pasivní

105B. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky

B. III. Krátkodobé závazky celkem 106

107B. III. 1. Dodavatelé

108B. III. 2. Směnky k úhradě

109B. III. 3. Přijaté zálohy

110B. III. 4. Ostatní závazky

111B. III. 5. Zaměstnanci

112B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

113B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění

114B. III. 8. Daň z příjmů

115B. III. 9. Ostatní přímé daně

116B. III. 10. Daň z přidané hodnoty

117B. III. 11. Ostatní daně a poplatky

118B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

119B. III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů úz. samos. celků

120B. III. 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

121B. III. 15. Závazky k účastníkům sdružení

122B. III. 16. Závazky z pevných termínových operací a opcí

123B. III. 17. Jiné závazky

124B. III. 18. Krátkodobé bankovní úvěry

125B. III. 19. Eskontní úvěry

126B. III. 20. Vydané krátkodobé dluhopisy

127B. III. 21. Vlastní dluhopisy

128B. III. 22. Dohadné účty pasivní

129B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

B. IV. Jiná pasiva celkem 130

131B. IV. 1. Výdaje příštích období

132B. IV. 2. Výnosy příštích období

133B. IV. 3. Kursové rozdíly pasivní

PASIVA CELKEM 134

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č. 1 :

RazítkoPodpisový záznam statutárního orgánu: Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Předmět činnosti č. 2 :

-9 -8

-9 -8
xxxxxxxxxxxxx +1

-9 xxxxxxxxxxxxx
-9

+185 +222

+121 +71
+20 +32

+76
+13 +29

+6

+2 +4

+10

+64 +151

+64 +151

+176 +214

24.6.2014

Vzdělávací činnost

Výčet položek

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výkaz zisku a ztráty

ke dni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( v tisících Kč )

IČ

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

A. Náklady

A. I. Spot řebované nákupy celkem 1

2A. I. 1. Spotřeba materiálu

3A. I. 2. Spotřeba energie

4A. I. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

5A. I. 4. Prodané zboží

A. II. Služby celkem 6

7A. II. 5. Opravy a udržování

8A. II. 6. Cestovné

9A. II. 7. Náklady na reprezentaci

10A. II. 8. Ostatní služby

A. III. Osobní náklady celkem 11

12A. III. 9. Mzdové náklady

13A. III. 10. Zákonné sociální pojištění

14A. III. 11. Ostatní sociální pojištění

15A. III. 12. Zákonné sociální náklady

16A. III. 13. Ostaní sociální náklady

A. IV. Daně a poplatky celkem 17

18A. IV. 14. Daň silniční

19A. IV. 15. Daň z nemovitosti

20A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky

A. V. Ostatní náklady celkem 21

22A. V. 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23A. V. 18. Ostatní pokuty a penále

24A. V. 19. Odpis nedobytné pohledávky

25A. V. 20. Úroky

26A. V. 21. Kursové ztráty

27A. V. 22. Dary

28A. V. 23. Manka a škody

29A. V. 24. Jiné ostatní náklady

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 30

31A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

32A. VI. 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku

33A. VI. 27. Prodané cenné papíry a podíly

34A. VI. 28. Prodaný materiál

35A. VI. 29. Tvorba rezerv

36A. VI. 30. Tvorba opravných položek

A.VII. Poskytnuté p říspěvky celkem 37

38A.VII. 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

39A. VII. 32. Poskytnuté členské příspěvky

A.VIII.Daň z příjmů  celkem 40

41A.VIII. 33. Dodatečné odvody daně z příjmů

Náklady celkem 42
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+201 +201
+181 +181

+20 +20

+682 +682
+86 +86

+0 +0
+3 +3

+593 +593
+552 +552
+490 +490

+62 +62

+7 +7

+2 +2

+5 +5

+1 442 +1 442



Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

B. Výnosy

B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 43

44B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky

45B. I. 2. Tržby z prodeje služeb

46B. I. 3. Tržby za prodané zboží

B. II. Změna stavu vnitroorganiza čních zásob celkem 47

48B. II. 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

49B. II. 5. Změna stavu zásob polotovarů

50B. II. 6. Změna stavu zásob výrobků

51B. II. 7. Změna stavu zvířat

B. III. Aktivace celkem 52

53B. III. 8. Aktivace materiálu a zboží

54B. III. 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

55B. III. 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

56B. III. 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

B. IV. Ostatní výnosy celkem 57

58B. IV. 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

59B. IV. 13. Ostatní pokuty a penále

60B. IV. 14. Platby za odepsané pohledávky

61B. IV. 15. Úroky

62B. IV. 16. Kursové zisky

63B. IV. 17. Zúčtování fondů

64B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy

B. V. Tržby z prodeje majetku, zú čt. rezerv a opravných položek celkem 65

66B. V. 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku

67B. V. 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

68B. V. 21. Tržby z prodeje materiálu

69B. V. 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

70B. V. 23. Zúčtování rezerv

71B. V. 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

72B. V. 25. Zúčtování opravných položek

B. VI. Přijaté p říspěvky celkem 73

74B. VI. 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami

75B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)

76B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky

B. VII.Provozní dotace celkem 77

78B. VII. 29. Provozní dotace

Výnosy celkem 79

C. Výsledek hospoda ření před zdaně ním 80

81C. I. 34.Daň z příjmů

D. Výsledek hospoda ření po zdaně ní 82

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č.1:

RazítkoPodpisový záznam statutárního orgánu: Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Předmět činnosti č.2:

+1 +1

+1 +1

+1 +1

+1 +1

+1 441 +1 441

+1 441 +1 441

+1 443 +1 443
+1 +1

+1 +1

Vzdělávací činnost

24.6.2014

Příloha k účetní závěrce Nadání a dovednosti, o.p.s. se sídlem Klimentská 1246/1, 110 00 
Praha 1, IČ 24295124 ke dni  31. 12. 2013 

 
 

• PŘEDMĚT ČINNOSTI 

Hlavní činnost: 
Aktivity inovující vzdělávací systém s důrazem na propojení s aplikační sférou. 
Činnosti podporující osobní a profesní rozvoj. 
Osvětová, informační, vzdělávací, poradenská a publikační činnost pro žáky a studenty, 
pedagogy, rodiče, zaměstnavatele a zainteresovanou veřejnost. 
Programy se specifickým zaměřením na absolventy a studenty znevýhodněné na trhu práce, 
cizince a seniory v rámci programů podporujících mezigenerační spolupráci. 
 

• ZAKLADATELÉ 

Zakladateli Nadání a dovednosti jsou: 

Ing. František Francirek, Ph.D. 
Praha 8, Pomořanská 473/4 
Mgr. Ivona Kapinusová, 
Moravské Budějovice, St. Slavíka 1434 

• STATUTÁRNÍ ORGÁN 

Linda Hurdová  – ředitelka 

 
• METODY OCEŇOVÁNÍ 

 
Zásoby – Nadání a dovednosti  nemá zásoby 

Dlouhodobý nehmotný majetek – Nadání a dovednosti  nemá dlouhodobý nehmotný                                         
                    majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek – Nadání a dovednosti  nemá dlouhodobý hmotný majetek 

Finanční investice – Nadání a dovednosti nemá finanční investice 

 
• NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 

 
V roce 2013 byly přijaty nadační příspěvky od Nadace táta a máma, IČO:65996631 v celkové 
výši 1 313 700,- Kč na zajištění projektů „Poradenství pro děti ze znevýhodněných rodin“ a 
projektů „Rozhled“ a  „Rozhled II“. Dále nadační příspěvek od Nadace ČEZ, IČO:26721511 ve 
výši 30 000,- Kč. 
 
 

• POSKYTNUTÉ DARY 
 
Ve sledovaném období byl  poskytnut finanční dar společnosti Chcipomoci o.p.s,  IČO: 
24279293  ve výši 2 000,- Kč pro účely pořádání benefičního koncertu. 
 
 

2. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE



 
 
 

• VÝŠE SPLATNÝCH ZÁVAZKŮ VŮČI STÁTNÍM INSTITUCÍM K 31.12.2013 

Druh závazku Částka 
Daň z příjmu za zaměstnance 
Sociální a zdravotní pojištění 

3 839,- Kč 
5 797,- Kč 

Jedná se o závazky za prosincové mzdy, které jsou ve lhůtě splatnosti. Ke dni sestavování 
výkazů byly plně uhrazeny. 

• ZAMĚSTNANCI 

V roce 2013 zaměstnávalo Nadání a dovednosti v průměru 0,7 zaměstnanců. 
 
 
 
Sestavil dne   24.6. 2014             Eva Augustinová 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis statutárního zástupce: 
         Linda Hurdová 

3. INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH PO DNI UZÁVĚRKY

Ve společnosti po dni uzávěrky nedošlo k žádným významným skutečnostem.

Pavel Tulach



 V.        ZPRÁVA AUDITORA



V Praze dne 26. června 2014

Linda Hurdová
Ředitelka Nadání a dovednosti o.p.s.



VI.  ZÁVĚREM

Líbí se vám naše projekty? Nám také! Proto svou práci děláme s nadšením. Radujeme se z každého  
dílčího úspěchu, každé pozitivní odezvy účastníků našich akcí, jejich pěstounů a vychovatelů. Abychom mohli  
v této činnosti pokračovat a naše projekty měly co největší pozitivní dopad, potřebujeme i vaši pomoc.

Využijte tuto příležitost a učiňte krok, který postaví na nohy někoho, komu do teď chyběla podpora.

Ať už jste zástupce firmy, státní či neziskové organizace nebo se o naši organizaci zajímáte jako soukromá 
osoba, určitě najdeme společnou řeč a formu podpory, která nám všem bude vyhovovat. Nezastíráme, 
že jako nezisková organizace potřebujeme pro své fungování zejména finanční prostředky, ale neméně  
důležité je pro nás například zapojení dobrovolníků a sdílení know-how. Stručný přehled toho, co nabízíme  
a potřebujeme naleznete níže.

Ideální pro zachování kontinuality projektů je samozřejmě dlouhodobá spolupráce. Uvědomujeme si však, 
že pro některé z vás nemusí být realizovatelná. A tady pak víc než kdy jindy platí, že lepší je jednorázová 
pomoc než žádná.

Jsme velice rádi, že se o naše projekty a danou problematiku zajímáte. Pokud byste se chtěli dozvědět více, 
neváhejte se na nás obrátit, rádi se s vámi sejdeme! Napište nám!

Veškeré podpory si velice vážíme a všem dosud zapojeným jedincům a organizacím tímto srdečně děkuje-
me za to, že nám pomáhají budovat mosty mezi ne uplně vydařeným dětstvím a spokojenější budoucností. 

Nejjednodušší věcí, kterou můžete udělat hned teď a to bez ohledu na svou finanční situaci a časovou  
vytíženost, je „lajkovat“ naše profily na sociálních sítích a sdílet naše příspěvky. 

NAVRHOVANÉ FORMY PODPORY:

• FINANČNÍ PODPORA PROJEKTU ROZ(H)LED
• FINANČNÍ PODPORA KONKRÉTNÍHO DÍTĚTE V PROJEKTU ROZ(H)LED
• MATERIÁLNÍ PODPORA (NAPŘ. VE FORMĚ KANCELÁŘSKÉHO VYBAVENÍ, ODBORNÉ KONZULTACE,  
 ZAJIŠTĚNÍ TISKU PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ APOD.)
• ZAPOJENÍ VAŠÍ SPOLEČNOSTI DO PROJEKTU ROZ(H)LED NAPŘÍKLAD TÍM, ŽE:
  - USPOŘÁDÁTE ODBORNÝ SEMINÁŘ NEBO PŘEDNÁŠKU
  - USPOŘÁDÁTE EXKURZI
  - UMOŽNÍTE STÍNOVÁNÍ KONKRÉTNÍHO PRACOVNÍKA
  - STANETE SE MENTORY
  - S NÁMI BUDOU SDÍLET SVÉ ODBORNÉ VĚDOMOSTI PŘI ORGANIZACI NAŠÍ NEZISKOVÉ  
  SPOLEČNOSTI (NAPŘ. PR, MARKETING)
• PROPAGACE NAŠÍ ORGANIZACE NA VAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A INTRANETU    
 (NAPŘ. FORMOU BANNERU), PROSTŘEDNICTVÍM FACEBOOKU NEBO NA SPOLEČENSKÝCH AKCÍCH

CO NABÍZÍME MY:

• PODÍLET SE NA SMYSLUPNÝCH PROJEKTECH A POZNAT TAK ZCELA NOVÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ
• MOŽNOST POMÁHAT MLADÝM LIDEM, KTEŘÍ VYRŮSTAJÍ MIMO SVOU BIOLOGICKOU RODINU
• SPOLUPRÁCI SE ZAPÁLENÝM MLADÝM TÝMEM NAŠÍ O. P. S.
• DLOUHODOBOU SPOLUPRÁCI V NEZISKOVÉM SEKTORU
• MOŽNOST PROJEVIT SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST
• PROPAGACI VAŠÍ SPOLEČNOSTI NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, PROSTŘEDNICTVÍM FACE-
BOOKU, NA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH, V TISKU, V PRAVIDELNÝCH NEWSLETTERECH, VÝROČNÍCH 
ZPRÁVÁCH, PŘI PŘÍPADNÝCH BENEFIČNÍCH AKCÍCH S PATRONY

https://www.facebook.com/NadaniADovednostiOps
https://twitter.com/NadaniOps
https://plus.google.com/114861606553418845931/posts
http://instagram.com/nadaniadovednosti
https://www.linkedin.com/company/nad%C3%A1n%C3%AD-a-dovednosti-o-p-s-?trk=nmp_rec_act_company_photo
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