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Rok narození:

1986

VZDĚLÁNÍ
2008 - nyní

Masarykova Univerzita
Fakulta informatiky
obor Informační systémy (magisterské studium)

08/2007 - 01/2008 Studijní pobyt Erasmus v Nizozemí
Technische Universiteit Eindhoven
Department of Mathematics and Computer Science
2005 - 2008

Masarykova Univerzita
Fakulta informatiky
obor Aplikovaná informatika (bakalářské studium)
získán titul Bc.
(Průměrný prospěch řadí absolventa mezi 6% nejlepších
absolventů studijního programu za poslední dva roky.)

2001 - 2005

Střední škola aplikované kybernetiky, s.r.o.
Hradec Králové
obor Výpočetní technika
ukončeno maturitou s vyznamenáním

PRAXE
Od roku 2004 živnostenský list (poskytování SW a poradenství v oblasti HW a SW)
Dlouhodobá spolupráce s firmou cgi.cz s.r.o. (externí programátor – většinou PHP +
MySQL, vedoucí externích programátorů).
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Projekty v rámci spolupráce s cgi.cz s.r.o.:
Generování PDF souboru s náčrtem stránek časopisu a umístěním reklam
● zahrnovalo testování kolizí reklam, správnosti parametrů atd.
● použito jako modul do intranetu
● koncovým zákazníkem byla firma BURDA Praha spol. s r.o.
Externí výpomoc na vývoji intranetu firmy BURDA Praha spol. s r.o.
● systém pro zálohování databáze
● systém na aktualizování intranetu na dálku
● implementace suggest funkcionality při vyhledávání – Ajax
Vývoj systému pro magazínové weby
● vývoj naprosté většiny funkcionality systému včetně administrace
● zodpovědný za koordinaci několika dalších externích programátorů
● nasazení na betynkai.cz včetně specifických úprav
● nasazení na autohit.cz včetně specifických úprav
● koncový zákazníkem byla firma BURDA Praha spol. s r.o.
Úpravy a opravy webů a jejich administračních prostředí
● marianne.cz, premiere.cz, apetitonline.cz, elle.cz, maxim.cz (koncový
zákazník Hachette Filipacchi 2000, spol. s r.o.)
● papoil.cz (koncový zákazník PAP OIL a.s.)
● historicalmovie.com (koncový zákazník Three Brothers s.r.o.)
● pametihodnosti.com (koncový zákazník cgi.cz s.r.o.)
● destination-wedding.cz (koncový zákazník White Agency s.r.o.)
Úpravy systému phpCollab pro potřeby cgi.cz a Hachette Filipacchi 2000
Úpravy intranetu pro evidenci uchazečů o zaměstnání pro společnost CSP
Management Consultants, s.r.o.
Vývoj intranetu pro evidenci a správu majetku pro PAP OIL a.s.
● včetně výstupu tiskových sestav do PDF
ŠKOLNÍ PROJEKTY
Nejpodstatnější školní projekty naleznete na:
http://hluchej.com/projekty.php
TECHNICKÉ DOVEDNOSTI
Programování
Pokročilý: Java (EE), C/C++, Delphi, PHP, JavaScript
Začátečník: Haskell, Prolog
Zkušenosti
s knihovnami,
technologiemi...

OpenGL, Windows API, DirectX basics, Spring Framework,
JPA, JMS, JTA, JSF, JSR-170, WebServices, Ajax, Zend
Framework, XML technologie...
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Databáze

MySQL, Oracle

Grafika

Adobe Photoshop, 3D Studio MAX, Cinema4D, Gimp

Ostatní

Zkušený uživatel běžného kancelářského SW (Microsoft
Windows, Microsoft Office, OpenOffice.org)
Zkušený uživatel SW spojeného s vývojem SW (Subversion,
CVS, Visual Studio, NetBeans, Visio...)
Uživatelské znalosti GNU/Linux
UML modelování

DALŠÍ DOVEDNOSTI
Řidičský průkaz skupiny B

KURZY
2007

3 týdenní intenzivní kurz nizozemštiny v rámci Erasmus
Intensive Language Course

JAZYKY
Aktivně (C1)

angličtina

Začátečník

němčina, nizozemština

ZÁJMY
Filmy, hudba, cestování, plavání, hra na kytaru

Brno, 1. listopadu 2008
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