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PRAXE

2001 - SOUČASNOST OSVČ
Pozice - programátor, grafik, fotograf
Náplň práce - Jednání a komunikace s klienty, návrh
a zpracování grafických materiálů pro webové prezentace
a online systémy. Online animované bannery, reklamní
letáky, corporate identity atd....
Programování webových prezentací a online systémů.
Dříve také - Mobilní prezentace, animované TV spoty.
2014 - SOUČASNOST OSVČ
Pozice - Koordinátor projektů finančního vzdělávání.
Náplň práce - Jednání a komunikace s klienty, návrh
a zpracování finančních plánů.

SPOLUPRÁCE

DOKONČENÉ
VZDĚLÁNÍ
JINÉ
VZDĚLÁNÍ

GRIMAX s.r.o., Czech M.A.T. s.r.o., Motorkari.cz,
OVB a.s. - ředitelství Antonín Rajgl
Dříve také - Strategická průmyslová zóna Triangle,
Salon Gabriela,Yamaha motors, Cars.cz, Centrum Holdings,
MOTOportal, s.r.o., SBD MÍR, Zentiva Group, a.s.,
Playboy, Jan Tůma, Jan Vágner, Salon Moravec, G7 a.s.
a další...
1995 - 1999 Střední průmyslová škola stavební v Kadani
Ukončena maturitou
2000 - 2001 Jazykový kurz v Praze
Angličtina
2001 - 2004 ČVUT Praha
Podnikání a řízení ve stavebnictví (5 semestrů)

ZKUŠENOSTI

OPERAČNÍ SYSTÉM MAC OS
SOFTWARE Sublime Text, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Adobe InDesign, Keynote.
Dříve také - Maya, 3D max, Adobe Premiere,
Adobe After Effect, Aperture, Xcode, Flash, Dreamweaver.
PROGRAMOVACÍ JAZYKY PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS, XML.
Dříve také - Python, Objective - C, ActionScript 2,3
FRAMEWORKY Nette, jQuery, Bootstrap.
Starter - Typescript, SCSS
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ZKUŠENOSTI

JINÉ ZKUŠENOSTI Komunikace s klienty, vedení web projektu od A-Z, SEO
optimalizace webů, dřívější znalost práce ve 3D prostředí
Maya, 3DS MAX, CAD, fotografování, retušování.
VYUŽITÍ Grafické návrhy www prezentací, online systému, mobilních
aplikací, corporate identity.
Kódování www prezentací, internetových systémů, online
robotů, iOS aplikací.
TV nebo online animované reklamní spoty, bannery.

UKÁZKY

WEB PREZENTACE https://www.naborhokejbilina.cz/
https://www.sportabyznys.cz/
http://www.fibotech.cz/
https://www.medicaldivision.cz/
https://www.sbdmir.cz/
https://www.sportzdraviabudoucnost.cz/
https://www.financnezdravazena.cz/
https://www.janvosatka.org/
https://www.prochlupaceanahace.cz/
https://www.navlastninohy.cz/
http://www.salongabriela.cz/
http://www.czechmat.cz/ (starší projekt)
a další....
ONLINE SYSTÉMY http://www.czechmatsystem.cz/

- správa klientů, nabídek a poptávek stavebních strojů

http://interni.grimax.cz:8080/

- zadávání poptávek, kalkulace maloobchodních a velkoobchodních cen

https://mpsys.vosy.cz/

- správa a grafické znázornění finančních plánů pro klienty

Další systémy na rozesílání emailů, vyhledávání kontaktů na
internetu a další.
JINÉ
INFORMACE

PROČ MĚ - chtíč učit se novým věcem
- zkušenosti se zpracováním projektu od A - Z
- grafické cítění, foto zkušenosti, retušování, fotomontáže
- grafické návrhy webů a mobilních aplikací, znalost
programovacích jazyků
- dodržování závazků, dohoda začíná podání si rukou
ZÁJMY - programování a grafický design, 3D grafika
- sport (tenis, badbinton, basketball, fitness, plavání)
- fotografování
- jídlo (grilování, sushi)
POD ČAROU - nekuřák
- SAABista
- řidický průkaz B
- veškeré znalosti jsem získal samoukou (Anglická výuková
videa, anglické dokumentace, anglické komunity na
internetu)
- angličtina (poslech a mluva - středně horší)

