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Full-stack Development — Content Management — Project Management

Flexibilní vývojářka s mezioborovým přesahem, zájmem o moderní webové technologie a chutí řešit komplexní
problémy. Zkušenosti s vývojem na více platformách (LAMP, JavaScript, Python), tvorbou obsahu a uživatelskou
podporou.

Schopnosti
– JavaScript – jQuery, D3.js, React, Gatsby.js, Node
– PHP – Laravel, WordPress, PHPUnit
– Python – Flask, pdb, unittest
– markup - HTML5, CSS3, Markdown
– mobile – React Native, Android SDK
– CMS – WordPress, Kentico, Contao
– SAAS, PAAS – Google App Engine, OpenShift, BackBlaze
– server – práce na příkazové řádce, správa LAMP prostředí, základní utility, psaní Bash skriptů
– verzovací a projektové nástroje – git, svn, GitHub, BitBucket, RedMine, Slack, Trello
– SEO nástroje – Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console
– ostatní nástroje – Chrome Developer Tools, Postman, Atom, Pandoc, ESLint, Sass
– další schopnosti – design struktury a obsahu webu, editace textu, copy-writing, grafické práce

Pracovní zkušenosti
2018 – 2019, Roter Baum Berlin E.V.
dobrovolník v programu Evropské dobrovolné služby (Evropských sborů solidarity)
Evropská dobrovolná služba je projekt Evropské Unie, umožňující mladým lidem do 30 let vycestovat do jiné
členské země a pracovat jako dobrovolník v neziskové organizaci. Jeho cílem je neformální vzdělávání a
kulturní výměna.
– tvorba webu The Facilitator‘s Toolbox (c2ctoolbox.eu), nabízejícího materiály pro vedení aktivit proti
šikaně, které byly shromážděny v rámci mezinárodního projektu budování kompetencí
– tvorba prototypu mobilní aplikace EEP Companion (framework React Native) a sepsání vývojové
dokumentace, která ukazuje možnosti použití smartphone v environmentálním vzdělávání
– spolupráce na organizaci mezinárodní výměny, příprava grafiky pro její závěrečný výstup
– analýza webu partnerské organizace a tvorba plánu úprav, který je srozumitelný pro neodborného čtenáře
a umožní postupné zlepšení stavu webu bez nutnosti celkového redesignu
2014 – 2018, Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Lužánky jsou organizace nabízející volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Na deseti pracovištích v Brně a okolí
zaměstnává stovky interních a externích zaměstnanců.
člen PR týmu, administrátor nového, externě vyvíjeného Kentico webu (2017 – 2018)
– podpora interních a externích uživatelů (zaměstnanců; klientů) – vedení 3 školení zaměstanců v zadávání
dat a tvorbě obsahu, psaní dokumentace, telefonická a e-mail podpora

– správa pokračujícího vývoje webu – zadávání a organizace úkolů prostřednictvím RedMine a osobního
kontaktu s externími vývojáři umožnilo plynulé odstraňování chyb a nový vývoj
– správa newsletteru – redesign podle současných přístupů zvýšil otevření a prokliky na dvojnásobek
– návrh a stavba projektových WP webů – 4 weby vytvořené ke spokojenosti zadavatelů
– ad-hoc projekty, které vyřešily konkrétní problémy zaměstnanců, např. nástroj generující vstupenky
– stavba stránek, které umožnily vést kampaně propagačního týmu online
– spolupráce na všech projektech PR týmu
vývojář a administrátor interně vyvíjeného WordPress webu (2014 – 2017)
– zjednodušení správy celého systému zavedením použití wp-cli
– refaktorizace, která umožnila generování XML sitemap, což vedlo k výraznému zlepšení SEO
– vývoj vlastního pluginu, který umožnil opustit již nepodporovaný externí plugin
– odborná podpora při přípravě nového webu, která byla klíčová pro práci týmu
– vytvoření dokumentace a zadání pro vývoj nového webu Lužánek
– podpora vývoje nového webu (znalost systému, testování, grafické práce), která zjednodušila práci
grafického designéra a externích vývojářů
2012, Reklama Morys
grafický designér – praxe
– návrh a stavba webových stránek, které zajistily viditelnost firmy ve vyhledávačích
– příprava materiálů k novému vizuálnímu stylu firmy
2010 – 2011, Masarykova Universita
pomocný vědecký pracovník

Vzdělání
2011 – 2017, Vysoké učení technické v Brně
Fakulta výtvarných umění – Ateliér grafického designu II (bakalářsky a magisterský program)
2016, Winchester School of Art, University of Southampton
Fine Arts Programme (studijní pobyt)
2009 – 2014, Masarykova univerzita
Mediální studia a žurnalistika/Religionistika (bakalářský program)

Jazykové schopnosti
– angličtina – velmi dobrá znalost slovně i písemně (rok komunikace s anglicky mluvícími kolegy)
– němčina – schopnost komunikace na každodenní témata (roční pobyt v Německu)
– ruština – základní porozumění psanému textu a pomalé řeči

