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Pracovní zkušenosti
2016/02 – současnost
NEMOS NET s.r.o. - senior programátor
•
vytváření kompletních webových prezentací s použitím technologií PHP 5/7, MySQL, PostgreSQL, HTML 5,
CSS 3, JavaScript (AJAX, jQuery), framework Nette, Bootstrap, responzivní design, Git
2008/07 – současnost
OSVČ - webový vývojář na volné noze
•
vytváření kompletních webových prezentací s použitím technologií PHP 5, MySQL, HTML 5, CSS 3,
JavaScript (AJAX, jQuery, Mootools), Bootstrap, responzivní design
•
převod grafických návrhů do webových prezentací (Photoshop, GIMP)
•
poradenství k problematice SEO a marketing webu
Příklad realizovaných projektů: HotEconomy.cz, Ladon.cz, HCSokolov.cz, HokejUnicov.cz, ChemickePrvky.cz,
KrasnaBizuterie.cz, Prirodovedci.cz (Eshop, část pro přihlášené uživatele a učitele), MSLomnice.cz, Netedo.cz,
HolkyPozor.cz, AbsolventiCVUT.cz, MasazeDagmar.eu, Filip.Kucny.com
2007/02 – současnost
Ladon.cz - provozovatel internetového obchodu
•
vytvoření e-shopu na míru
•
optimalizace obchodního procesu z pohledu zákazníka i administrátora
•
optimalizace nákupu skladových zásob dle poptávky
•
zajištění platebních možností a dopravců (PayU, GoPay, Zásilkovna.cz, DPD)
2006/10 – 2008/07
1st ART Studio s.r.o. - webdesign a webhosting - junior PHP programátor
•
programování internetových aplikací v PHP
•
frontend kódování v CSS a programování v JavaScriptu (AJAX, Mootools)
•
návrhy databází pro webové prezentace a e-shopy
Příklad realizovaných projektů: Informační systém DDM Praha 6, PoharPrahy6.cz, VolnyCasPraha.cz,
Pension-Filip.cz, Kajima.cz, AvidShop.sk (dílčí úpravy frontendu)

Vzdělání
2016/11

Bootstrap – kurz využití frameworku pro mobile-first weby (Adam Kudrna)

2016/09

Vývoj webových aplikací v Nette Framework – dvoudenní kurz frameworku Nette (David Grudl)

2014/11

Heureka Roadshow – kurz administrace srovnávače zboží

1998 – 2006

Gymnázium Sokolov
středoškolské s maturitou

Jazykové znalosti
angličtina - pokročilý
čeština - rodilý mluvčí

Řidičský průkaz
sk. B

osobní auta
absolvent školy smyku – kurzu bezpečné jízdy

sk. A1

lehké motocykly

Technické znalosti a dovednosti
Operační systémy

Linux (Ubuntu), MS Windows XP / 7 / 10

Systémy na správu verzí Git, SVN
Software

Kancelářské balíky (LibreOffice, MS Office)
Grafické programy (GIMP, Photoshop)
Editory (Geany, KDevelop, Quanta+, PSPad)

Hardware

sestavování PC / výměna komponentů
síťování – malé sítě, propojení WiFi – LAN, sdílení disků a tiskáren

Zájmy
IT a moderní technologie, sport (florbal, běhání, bowling), hokej a fotbal z pozice fanouška

