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ZA LEVEBEE A VČELKU  

Myšlenka na Včelku vznikla skoro náhodou před více než dvěma lety na základě zkušeností našeho týmu 

s aplikací ke zlepšení čtení, zpětné vazby učitelů škol a setkání s několika speciálními pedagogy, především 

výbornou paní PaedDr. Renatou Wolfovou. 

Od té doby jsme ušli již dlouhou cestu a díky podpoře Nadace Vodafone jsme dokázali spustit aplikaci, 

která denně pomáhá stovkám dětí, studentům i několika dospívajícím s rozvojem a nápravou jejich čtení 

tak, aby jejich dalšímu vzdělání nestálo nic v cestě. 

Po náročné fázi příprav v rámci Laboratoře Vodafone jsme začali s vývojem na konci léta 2014 a na jaře 

2015 jsme již testovali s rodiči, učiteli a speciálními pedagogy první beta verzi. Od září 2015 je Včelka již 

v plném provozu a získává si oblibu u rodičů i škol a PPP. Navíc jsme byli po této cestě oceněni hned 

několika významnými cenami nejen za provedení a kvalitu aplikace, ale například i za společenskou 

prospěšnost. 

Víme, že máme před sebou ještě dlouhou cestu dalšího rozvoje, ale vzhledem k výborným ohlasům 

uživatelů věříme, že to vše zvládneme a že Včelka bude brzy standardem na míru se přizpůsobující výuky 

čtení pro každého žáka. Ať s problémy nebo bez, Včelka v začátcích pomáhá každému. 

To vše zní samozřejmě velice pozitivně, přesto ale není vše jen růžové. Vývoj Včelky je opravdu náročný, 

především kvůli toho, že se pohybujeme v relativně neprozkoumaných vodách (co se stavby podobné 

aplikace týče) a často musíme řešit zcela nepředpokládané překážky - někdy uživatelské, někdy ze strany 

českého jazyka a někdy technologické. Proto bych chtěl ze všeho nejvíc poděkovat všem členům našeho 

týmu, kteří svou prací každý den pomáhají posunout kvalitu čtení obrovského počtu dětí a studentů a to 

s nasazením všech sil, často i těch, které už ani nevěděli, že ještě mají. Děkuju. 

 

Za celý tým Včelka 

Michal Zwinger 

strážce úlu   
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VČELKA, MY, NAŠE MISE A NAŠE CÍLE 

CO JE VLASTNĚ VČELKA? 

Včelka zlepšuje úroveň čtenářských dovedností a pomáhá dětem při obtížích se čtením, zejména dětem s 

dyslexií. V souladu se současnými přístupy se zaměřuje na rozvoj techniky čtení (přesnost, plynulost, 

rychlost), procvičování potřebných funkcí pro rozvoj čtení a psaní (fonologických dovedností, fonologické 

paměti, koncentrace, zrakového vnímání a dalších dovedností) a porozumění čtenému textu. 

Aplikace je vytvářena odborníky se znalostí problematiky čtení, specifických poruch učení a potřeb čtenářů 

tak, aby fungovala jako individuální trenér čtení (kombinuje odbornost s možnostmi škálování online 

aplikace).  

Včelka je pomocníkem pro žáky, rodiče, učitele i speciální pedagogy tím, že dokáže diagnostikovat 

problémové oblasti čtení a navrhne cvičení ušitá na míru konkrétnímu dítěti, která dále adaptivně 

přizpůsobuje podle pokroku dítěte. Pedagogům přináší možnost cílenější intervence ve prospěch dětí i 

užší spolupráci s rodinou a žákem samotným, především díky své online propojené formě. 

Nyní Včelka funguje jako webová aplikace, tabletové aplikace jsou však již nyní ve fázi vývoje a je naší 

snahou tyto zpřístupnit ještě v roce 2016. 

SLOŽENÍ ORCHESTRU  

Zakladatelé: Michal Zwinger, Michal Hudeček, Šimon Rozsíval, Marek Lisý, Renata Wolfová. 

Michal Zwinger a Michal Hudeček vedou celý tým a řeší především rozvoj aplikace, respektive rozšíření po 

celé ČR. 

Marek Lisý a Šimon Rozsíval jsou hlavní programátoři Včelky. Jako programátor nám pak výrazně pomáhá 

i externista Adam Zlatohlávek. 

Design Včelky i aplikace skvěle vytvořila Veronika Pavlíková. 

Ilustrace pro nás připravuje Kamila Burianová. 

Hlas Včelky patří Magdě Wolfové. 

Novější posilou týmu se starostí o obsah a uživatele je Tereza Philippová. 

Na Android verzi aplikace pracuje Tomáš Valenta a s iOS platformou by se k nám měl brzy přidat i Matěj 

Novák. 

Odbornou stránku hlídají: 

PaedDr. Renata Wolfová – speciální pedagog s 25 letou praxí s dětmi vyžadujícími speciální vzdělávací 

přístupy v oblasti rozvoje čtenářských, psacích, jazykových a matematických dovedností. V současné době 

pracuje jako speciální pedagog v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 3+9. 
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PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., odborná asistentka na katedře psychologie PedF UK v Praze. 

Dlouhodobě se zabývá problematikou specifických poruch učení, v současné době i mj. podporou 

vysokoškolských studentů se specifickými potřebami. 

Spolupracujeme také se světovými kapacitami v oboru, jako například s Thomasem G. Westem, autorem 

mezinárodního bestselleru In the Mind's Eye. 

Přípravu anglické verze aplikace, resp. její metodiku, má na starost paní Emily Book a zde nám pomáhá i 

Alena Krömerová. 

Během nejtěžšího nasazení nám také pomohly Andrea Vojdanová, Pavlína Paštová a Karolína Flisníková. 

NAŠE MISE A PROČ TO DĚLÁME 

Náš tým má několikaleté zkušenosti s vývojem aplikací pro trénink čtení a obecně v přetváření 

akademických poznatků do atraktivních aplikací. V roce 2011 jsme spustili Rozečti se, aplikaci na výuku 

rychlého čtení, pro studenty vysokých škol a dospělé. Aplikace slaví mezinárodní úspěchy v 7 jazycích a 

počet uživatelů stále roste. 

Během práce na Rozečti se jsme zjistili, že z našich získaných zkušeností by mohli těžit také děti, především 

prvočtenáři a dyslektici. Rozhodli jsme se proto naše know-how a technologie pro práci s textem použít 

na vývoj aplikace, která těmto dětem může změnit život. 

To byla dlouhá oficiální verze. Stručná verze je, že naše mise je přinášet lidem radost. Problémy se čtením 

můžou omezit vzdělávání a celkově člověku uškodit. Lepší čtení by tak mělo být alespoň kouskem radosti 

navíc, protože odbourá stres a zvýší šance na lepší životní uplatnění. Prostě radost do života. 

NAŠE  CÍLE 

Právě nyní Včelku začínají aktivně používat mnohé školy napříč Českem.  

Rodiče by kromě webové aplikace ocenili i tabletové verze a i na těch již nyní pracujeme. 

Brzy začneme vyvíjet i anglickou verzi pod názvem Levebee a i k té pak plánujeme tabletové aplikace. 

Našim cílem je být nástrojem číslo 1 pro počátky výuky čtení, pomoci se čtením a zmírňováním důsledků 

dyslexie a to nejen v češtině, ale i angličtině. 
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ČINNOSTI V  ROCE 2014 A 2015 

ROK 2014 

V roce 2014 jsme úspěšně absolvovali první běh Laboratoře Nadace Vodafone a získali podporu Nadace 

Vodafone grantem z oblasti Technologie pro společnost pro vývoj první webové verze aplikace. V srpnu 

2014 jsme tak začali programovat. 

V září 2014 jsme Levebee představili na mezinárodní konferenci SOCAP 2014 v San Francisku a navázali 

několik potenciálních spoluprací. Všechny samozřejmě vázané na spuštění anglické verze. 

V listopadu 2014 jsme jako první český tým soutěžili v TechCrunch Startup Battlefield v Londýně a to jako 

jeden z 15 vybraných projektů z celého světa. Nakonec jsme nepostoupili mezi TOP3 projekty, ale 

zkušenost a časový press nás rozhodně posunuly daleko. 

Od prosince 2014 jsme začali postupně testovat první alfa verzi aplikace v první PPP. 

ROK 2015 

Počátkem roku 2015 jsme vyhráli ocenění Česká inovace za Společensky prospěšný projekt (vítěz Ceny za 

společenskou prospěšnost inovace) a dále pracovali na rozvoji české verze. 

Velkou radost jsme také měli z ocenění publika a tím i vítězství na 22. HUB Mashup v Praze. 

V dubnu 2015 Včelku vybrali na Geek Business Camp, The Brown Forum, v Chorvatském Osijeku, kde jsme 

nakonec vyhráli jako nejlepší projekt v konkurenci 17 vybraných CEE startupů. 

V tuto dobu jsme však již byli částečně pozadu se spuštěním veřejné beta verze aplikace a vše se trochu 

natáhlo oproti původním předpokladům. Nakonec se nám povedlo spustit na přelomu dubna a května a 

od té doby jsme sbírali ještě více zpětné vazby rodičů, učitelů i speciálních pedagogů. Tato vazba nebyla 

vždy jen kladná, ale právě díky ní jsme byli schopni určit slabé místa a dále se na ně zaměřit. 

V létě byl vývoj pozvolnější, především jsme ladili nalezené nedostatky a následně všechno úsilí směřovali 

ke Dni Dyslexie 9. a 10.9.2015. Tam jsme již představili plnou verzi aplikace a zároveň během dvou dnů 

prošli velkou zatěžkávací zkouškou v podobě desítek malých i starších testerů. 

Od září 2015 tak Včelku v její webové podobě jen rozvíjíme a zlepšujeme na základě nových zkušeností, 

konzultací s učiteli ve školách i námětů rodičů. Velmi důležitou částí je nově i verze pro učitele, která 

předem předpokládá jiný typ práce s aplikací a učiteli v tomto vychází vstříc.  

Ke konci roku jsme získali strategického partnera pro další rozvoj Včelky, a to především na vyvinutí 

tabletových aplikací pro českou verzi a následně i vytvoření anglické verze Levebee. 

Aktuálně tak aktivně pracujeme na tabletových aplikacích pro Včelku, které umožní výuku již skutečně 

kdekoliv a kdykoliv, ladíme webovou aplikaci a začínáme psát kód i pro anglickou verzi Levebee. Ke 

spuštění na rok 2016 toho tak je opravdu hodně. 
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CO JSME DOKÁZALI,  NAŠE ÚSPĚCHY  

PŘEHLED OCENĚNÍ PRO LEVEBEE A VČELKU  

Finalista TOP9 ceny Eduína 2015, Cena za inovace ve vzdělávání, prosinec 2015 

- http://www.eduin.cz/eduina-archiv/ 

Vítěz národního kola Central European Startup Awards 2015, říjen 2015 

- http://centraleuropeanstartupawards.com/national-winners-2015 

Vítěz kategorie Startup roku 2015 a celkově 4. místo v soutěži Vodafone Nápad roku 2015, červen 2015 

- finalista a vítěz jedné kategorie v největší startup soutěži v ČR 

- článek: http://www.napadroku.cz/ 

Vítěz na Geek Business Camp, The Brown Forum, Osijek, Chorvatsko, duben 2015 

- vítězný projekt v konkurenci 17 vybraných CEE startupů 

- článek: http://www.netokracija.com/brown-forum-osijek-101772  

Vítěz Ceny za společenskou prospěšnost inovace, únor 2015 

- finalista a vítěz soutěže Česká Inovace 

- článek: http://www.ceskainovace.cz/cz/aktuality/387-petici-nejlepsich-ceskych-inovatoru-

uz-zname-kdo-bude-absolutnim-vitezem 

Vítěz HUB MashUp vol. 22, únor 2015 

- hlasování diváků o nejlepší projekt 

- video: https://slideslive.com/38893033/vcelka  

TOP 15 TechCrunch Disrupt Startup Battlefield, Londýn 2014 

- první český projekt, který se dostal do finále TechCrunch Disrupt Battlefield 

- video: http://techcrunch.com/2014/10/20/levebee-can-be-your-childs-personal-reading-

coach/ 

NA ČEM ALE OPRAVDU ZÁLEŽÍ 

Včelku vyzkoušelo přes 4000 rodičů, stovky z nich si aplikaci pro své děti pořídili a jejich reakce mluví za 

vše. 

"Aplikace se mi moc líbí, pracuje s dětmi v individálním tempu a myslím si, že propojení čtení s 

technologiemi je to, co právě děti nadchne. Taky se mi líbí, že i rodiče se pomocí Včelky mohou o kvalitách 

čtení svého potomka dovědět více a ví, co sledovat a trénovat." 
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Martina V. 

"Syn je "hrami" nadšený." 

Markéta F. 

"Dnešní děti mají rády techniku, myslím, že zaujme víc než klasická kniha. " 

Ivana 

"Vstřícnost a pomoc super a hned !" 

Zimčáková 

"Dítě to baví." 

Barcab 

"Líbí se mi zpracováni programu, umí zaujmout děti. Aktivní, pozitivní přístup k zákazníkovi." 

Radek 

"Bych Vám chtěla poděkovat za vytvoření skvělého programu, má u našich dětí velký úspěch." 

Micheala Ř. 

"Jsme moc spokojeni s programem Včelka. Ondra se podstatně zlepšil i v hodinách čekého jazyka, ke 

kterému již nemá takový odpor, jak tomu bylo v minulosti." 

Kateřina V. 

"Moc děkuji za včelku! Pro rodiče a pro dítě je to naprosto skvělá věc – já mám dokonalý přehled díky 

statistikám, které oblasti jsou ke zlepšení a dítě je nadšené z her." 

Markéta H. 

"Dobry den, aplikaci nam doporucila pani Marketa Fryvaldska, pedagogicka psycholozka, kolegyne pani 

Renaty Wolfove, ktera je pro nas velmi uznavanou odbornici a je take garantorkou ceskeho programu na 

mezinarodni skolu Park Lane International. „ 

Jana K. 

„Aplikaci pouzivame prvni den, a to pro petiletou dceru, ktera chodi do skoly v Park Lane, dobre cte v 

anglictine, ale v cestine se ztraci. Je nadsena, Vcelka ji pomuze prekonat uskali dlouhych slov, posili si 

slabikovani a dcerka se tak nauci mit rada cteni i v cestine. Samozrejme, ze diagnostiku jsme museli trosku 

""osidit"", v podstate cte jako dite na konci prvni tridy, kdy pomalu cte cele texty, takze jsme dceru 

zaregistrovali jako sesti-sedmiletou.“ 

Jana K. 
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"Nejsme typickými uživateli Včelky. Používáme ji s 19-letým mentálně hendikepovaným synem na 

procvičování základních dovedností čtení. Už jsme se k tomu dlouho nedostali, protože v pingpongové 

sezóně se potkáváme až večer. Ale určitě se zase vrátíme :-) Pokud jde o hodnocení zkušeností, Včelka 

našemu účelu slouží dobře - F. je soutěživý, takže na něj dobře platí motivační prvky. Protože čtení budeme 

procvičovat celý život, máte v nás opravdu perspektivní klienty :-) Přeju hodně radosti z úspěchů Vašeho 

sympatického projektu." 

Lenka Z. 

"Včelka perfektně zafungovala - kluci udělali za těch pár týdnů ve čtení úžasný skok, takže i paní učitelky 

ve škole jsou s jejich čtením konečně spokojené." 

Alice 

"Syn je spokojený a mě se to také líbí. Má možnost si 3 cvičení vybrat a pak vybírám já. Určitě je to škola 

hrou a mám pocit, že se zlepšuje" 

Petra P. 

"Jsem ráda, že pro děti s poruchou učení apod. je něco jako Včelka a hlavně takto dostupné." 

Pavla V. 
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  ZA ROK 2014 
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  ZA ROK 2014 
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Levebee s.r.o. 

Kaprova 42/14, Praha, 11000 
 
info@vcelka.cz, +420 776 035 931 
 
IČ: 03362078 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
230690. 
 
 

Včelku vyvíjíme v kancelářích ARTIN na Táborské 31 v Praze. 


