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Praxe

červenec 2017/současnost STUDIO ERIGO, s.r.o., Šumavská 416/15, Brno
webdeveloper – Implementace a refactoring klíčových modulů pro redakční
systém Typo3. Návrh a implementace systému pro firemní intranety. Servisy
stávajících webů.
prosinec 2016/červen 2017 Omega Design, s.r.o., Charvatská 2, Brno
vedoucí vývoje – Řízení menšího týmu programátorů a kodéru. Analýza
problémů a návrh implementace řešení. Code review. Jednání s klienty a
implementace klíčových částí modulů.
leden 2014/listopad 2016 Omega Design, s.r.o., Charvatská 2, Brno
PHP programátor/webdeveloper – Implementace nových modulů pro redakční
systém Typo3. Návrh a implementace systému pro správu e-shopů. Servisy
stávajících webů. Kódování responzivních šablon webů.
srpen 2013/prosinec 2013 Sunlight Systems s.r.o, Srbská 51, Brno
PHP programátor – Implementace nových modulů a rozšiřování stávajících
funkcí systému pro provoz a správu e-shopů.
2007/červen 2013 OSVČ
Webdesigner a PHP programátor - Tvorba jednoduchých webových presentací i
náročných aplikací na míru klientovi. Kompletní tvorba webu od analýzy
požadavků klienta, návrhu grafického designu až po implementaci v PHP.

Vzdělání

Vysokoškolské 2008/2013
VUT Fakulta Informačních Technologií, Božetěchova 2, Brno
Obor informační technologie – získán titul Bc.
Střední 2004/2008
SOU Tradičních řemesel, Střední 59, Brno
Obor mechanik-elekronik

IT
dovednosti

Ostatní
dovednosti

technologie

úroveň znalosti

PHP 7 a 5.6, Typo3, Extbase

profesionál

Nette, Docrine, Zend
framework, phpBB, Joomla,
Wordpress

dobře

HTML5, CSS3, SASS,
Bootstrap 3, jQuery

velmi dobře

Node.js, TypeScript, express

dobře

Git, SVN, Gulp

průměrně

Linux (Debian, CentOS),
správa LAMP

dostatečně

Znalost jazyků:
•

Angličtina na úrovni tvorby technické dokumentace

Řidičské dovednosti:
•
Reference

Vlastník řidičského oprávnění skupiny B, vlastní automobil

Pro Omega Design s.r.o. jsem se podílel na tvorbě:
• https://www.mautilus.com
• http://www.pleas.cz
• http://www.robe.cz
• http://www.krehkasila.cz
• http://www.gamin.cz
• http://www.mat4bio.cz
• http://www.kpria.cz
• http://www.geomat.cz
• …a spoustě dalších
Samostatně jsem tvořil:
•

https://www.akrasovsky.cz - Prezentace advokátní kanceláře. Navrhl
jsem koncept a wireframe pro grafika. Implementace v Typo3 s řadou
vlastních rozšíření a kódování frontendu v SASS a Bootstrap 3.

•

https://www.wellington.cz - Presentace kavárny a restaurace Wellington
Cafe. Tvořil jsem vše od konceptu a návrhu grafického designu po jeho
implementaci. Typo3 s řadou vlastních rozšíření a frontend v SASS a
Bootstrap 3.

•

http://www.koucterapie.cz – Presentace nabízející koučink. Tvořil jsem
několik modulů pro Typo3 (např. správa referencí, napojení na
MailChimp). Kódování responzivní šablonu v LESS dle dodaného návrhu.

