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Úvodní slovo ředitele

Svět se pod rukama mění dramatickým způsobem a rychlost, s jakou změny

nastávají, je úctyhodná. Do toho je přítomna nezvratná jistota,

že k obnově starých zaběhnutých pořádků nedojde. Už nikdy.

Cesta vede pouze vpřed a každý člověk je ten, kdo jí vytváří. Není čas

na lítost nebo pochybnosti. Čas je pouze na rozhodnutí, zda události

pojmeme jako výzvu života, nebo jako kletbu. Trik spočívá v tom,

co zdůrazníme. Buď se uděláme nešťastnými, nebo si uděláme radost.

Množství práce je v podstatě stejné.

Práce na aplikaci Sangha pro mezinárodní budhistickou komunitu nás

naučila efektivní technické práci a vnímavosti pro potřeby spolupracující

skupiny. To je klíčový zisk Adata za rok 2020.

Co se týče cesty vpřed, jsme jasně rozhodnuti.                                           

V následujících letech naší práci otevřeme světu.                                      

Jakákoliv komunita se cnostným                                                                                               

záměrem bude moci použít                                                                        

naší mobilní aplikaci k rozvoji                                                              

spolupráce, vnitřnímu                                                                    

semknutí a sdílení                                     

svého spirituálního                                

bohatství.

David Formánek
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Adato Paradigma 

a jeho historie

Jsme nezisková organizace
zabývající se návrhem, vývojem

a provozem softwarových řešení.
Naše služby poskytujeme pouze 

komunitám, pracovním skupinám
a organizacím, které podporují

rozvoj člověka a šíří porozumění.
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Rok 2020

V únoru roku 2020 se Adato přestěhovalo do nových prostor na Praze 5. Tato

změna podtrhla zaměření společnosti výhradně na vývoj mobilní komunitní

aplikace Sangha, která slouží členům Mezinárodní komunity dzogčhenu

k vzájemnému propojení a podpoře praxe.

Fungování Adata je svými principy daleko více bližší softwarovému startupu než

klasické neziskové organizaci. Používáme prvky agilního vývoje, pravidelně

výsledky naší práce vyhodnocujeme a procházíme akceptací se zadavateli.

Průměrný výsledek, vyjadřující spokojenost zadavatele s výsledkem

šesti akceptací, byl v letošním roce 95 %.

Na začátku roku se náš tým rozšířil o novou kolegyni pro oblast marketingu

a kontaktu s komunitou a o nového designéra. V létě se k nám přidal nový

správce technické infrastruktury. V důsledku pandemie fungujeme od jara 2020

převážně v online režimu a zjišťujeme, že tento způsob je pro nás efektivnější.

V aplikaci jsme provedli množství úprav a vytvořili nové funkcionality.

Technický tým dokončil adaptaci kódu od původního dodavatele.

Lokalizovali jsme aplikaci do čtyř jazyků a začali jsme pracovat na tibetském

astrologickém kalendáři. Provedli jsme komplexní audit uživatelského rozhraní;

na základě testování a množství prototypů jsme navrhli novou generaci aplikace

„Sangha 2.0“. Na konci roku 2020 aplikaci používalo 1569 uživatelů

a obhospodařovali jsme více jak 8 tisíc komunitních událostí.

Vývoj platformy Hearth.net byl sice pozastaven, 

v první polovině roku však 

proběhl redesign a kontakt 

s uživateli je udržován 

pomocí týdenního 

newsletteru.

6



Vize, poslání a identita
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NAŠE VIZE
Online svět je pro komunity 

bezpečným prostorem k vědomému 

rozvoji a vzájemné podpoře svých 

členů.

NAŠE POSLÁNÍ
Poskytujeme softwarové nástroje pro 

smysluplnou spolupráci členů 

ctnostných komunit po celém světě               

s důrazem na soukromí a bezpečnost.              

NAŠE IDENTITA
Jsme efektivní tým zaměřený                              

na mobilní technologie. Integrujeme 

lidské hodnoty do všeho, 

co tvoříme a provozujeme. 

▪ Milující laskavost ▪ Soucit ▪ Radost 
▪ Uvolněná vyrovnanost ▪ Štědrost 

▪ Etické jednání ▪ Trpělivost ▪ Odhodlanost ▪
Koncentrace ▪ Rozlišující moudrost ▪



V technickém i marketingovém týmu došlo k obměně a posile. Nastavili jsme
pravidelné doručování funkcionalit aplikace a stabilizovali technické zázemí
pro vývoj.

Naším cílem bylo rozšířit uživatelskou základnu, což se začalo dařit díky lokalizaci

aplikace do dalších jazyků.

8

Komunitní aplikace 

Sangha



Byla vytvořena nová sekce Spolu pro podporu učení a vzájemnému sdílení

uživatelů mezi sebou. Funkčnost vzájemné komunikace jsme rovněž přidali

k Událostem a Místům, kde se události konají.

Zapracovali jsme několik úprav navržených přímo uživateli (rozšíření Připomínky,

přidání Události do kalendáře telefonu, atd.).
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Chtěli jsme zpříjemnit používání aplikace a prvním krokem bylo významně
zjednodušit proces přihlašování. Zpracovali jsme kompletní UX/UI „uživatelské
testování“ přímo se členy dzogčhenové komunity. Nový návrh více strukturuje
obsah, provádí uživatele, personifikuje obsah, mluví lidsky a dává uživateli
zpětnou vazbu.

Stávající design Návrh nového designu Sangha 2



Kromě vývoje mobilní aplikace jsme zcela předělali webový portál aplikace

SanghaWeb. Ten usnadňuje práci formálně organizovaným skupinám, jako jsou

národní a regionální centra. Sangha web je také lokalizovaný:

https://www.mahasangha.net/web_admin/.
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Vytvořili jsme kompletně nové webové stránky Mahasangha.net, které pomáhají 

v klasické podpoře a informovanosti uživatelů: https://www.mahasangha.net

Máme rozpracovanou lokalizaci do dalších světových jazyků, na základě výzvy

mnoha členů komunity pracujeme na tibetském astrologickém kalendáři.

Prošli jsme školením technologie Elasticsearch, která uživateli obsah zobrazuje
a třídí podle jeho specifických zájmů a potřeb. Implementaci připravujeme
na rok 2021.
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Po ukončení vývoje Hearth.net v roce 2019 se dalo očekávat,

že služba už bude pouze pomalu stárnout a uživatelé postupně

zmizí. To se také dělo a v prvním čtvrtletí z Hearthu zmizeli

skoro všichni uživatelé. Všechno ale změnil nástup pandemie.

Zájem o Hearth začal růst, lidé ho využívali k vzájemné pomoci

a podpoře. Proto jsme se rozhodli, že vyhradíme malý měsíční

rozpočet na jeho další rozvoj. Nejdříve proběhl redesign webu,

který zabral několik týdnů a změnil Hearth k nepoznání.

Začali jsme každý týden rozesílat novou formu newsletteru

na více jak 15 000 uživatelů Hearthu, který obsahuje pozitivní

zprávy z vědy, společnosti a kultury v kombinaci s nejnovějšími

dary týdne. Do dnešního dne jsme rozeslali skoro 300 článků

v 47 newsletterech.

I díky tomu se Hearth od jara vrátil na návštěvnost z roku 2019.

Podařilo se uskutečnit i malé setkání a udržovat osobní vztahy

s komunitou. Zároveň se podařilo udržet měsíční náklady

na absolutním minimu. Letos máme v plánu více pracovat

se sociálními médii, a pokud to bude možné, uskutečnit větší

množství osobních setkání s komunitou.

http://hearth.net/


Nově registrovaných uživatelů

Celkem zadaných darů

Celkem zadaných přání

Zodpovězených darů a přání

Udělených
hodnocení

915
(z toho 885
pozitivních)

Aktivních
uživatelů

20-60 denně
(průměr 40)

Pasívních 
uživatelů

60-130 denně
(průměr 90)

Hearth.net v číslech za rok 2020 (k 31.12.2020):

454

2854

1403

1065

Celkem registrovaných uživatelů 2136
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Finance a účetnictví

Účetnictví společnosti je vedeno externí účetní firmou Erudica s.r.o. dle

obecných účetních zásad a účetních metod (zákon o účetnictví a vyhláška

č. 504/2002 Sb.).

Ve sledovaném účetní období byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců

8 z čehož 1 v řídící funkci.

Osobní náklady celkem v tis. Kč 5 849, z toho mzdové 4 419, zákonné sociální

a zdravotní pojištění 1 413, zákonné sociální náklady 18 tis. Kč.

Přijaté dary celkem 10 602 tis. Kč, nevyužité dary zůstávají na fondech.

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti za rok 2020 činí 0 Kč.

Rozvaha ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2020 (v celých tisících Kč)
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Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
ke dni 31. 12. 2020 (v celých tisících Kč)
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Interní tým

David Formánek
ředitel

David Zapletal
designér

Přemysl Malý
vývojář API

Pavel Voska
vývojář web

Nikol Stanišová
komunitní manager

Ján Kompiš
komunitní manager

Jura Ibl
Hearth.net

Jitka Kulhánková
kancelář

Externí tým

Lukáš Novák
vývojář iOS

Šimon Dorociak
vývojář Android
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Adato Paradigma, z. ú.

IČ: 22761845
Strakonická 3309/2e, 150 00 Praha 5

tel.: +420 720 111 775
e-mail: info@adato.org

www.adato.cz, www.hearth.net, www.mahasangha.net

Libor Malý
předseda

Melissa 
Durda

Martina 
Břeňová

Martina 
Kaděrová

Jiří 
Bárta

Pavel Šebera
revizor

Správní rada
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▪ Etické jednání ▪ Trpělivost ▪ Odhodlanost 
▪ Koncentrace ▪ Rozlišující moudrost ▪
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