Životopis
Michael Pavlista
Klumparova 1276/10
500 02 Hradec Králové
Tel.: +420 735 035 034
E-mail: michael@pavlista.cz
Datum a místo narození: 8. června 1992, Jaroměř
Stav: svobodný
Vzdělání:

• 2012 – 2014: Univerzita Hradec Králové, Aplikovaná informatika - dočasně přerušeno
• 2007 – 2012: Střední průmyslová škola, Nové Město nad Metují, Informační technologie
• 1998 – 2007: Základní škola Boženy Němcové, Jaroměř
Pracovní zkušenosti:

• srpen 2013 – dosud: Optimato s.r.o.
- pozice: programátor
- činnost: programování nových funkcí a modulů do interního redakčního systému,
implementace propojení s externími službami (platební brány, skladové a účetní systémy
apod.), tvorba zakázkových projektů
https://www.optimato.cz/clanky-michael.html

• 2010 – dosud: ITS SERVISMAX s.r.o.
- pozice: externí programátor
- činnost: správa a vývoj webových aplikací včetně eshopu na míru
• 2009 – dosud: freelancer, od r. 2014 OSVČ
- pozice: programátor
- činnost: vývoj webových aplikací na míru
• 2012 – 2014: Onlinegamers, o.s.
- činnost: správa a vývoj webu včetně vývoje frameworku pro jeho běh
• září 2012 – prosinec 2012: Support System s.r.o.
- činnost: optimalizace firemních www stránek
• 2010: externista, Reklamní agentura bestof.cz
• 2009 – leden 2013: správa a vývoj webových aplikací herního portálu Mystiq.org
- činnost: správa a vývoj webových prezentací a jejich administrace, tvorba platební brány a
její napojení na externí služby (PayU, PayPal), správa diskuzního fóra a vytváření
potřebných modulů

Absolvované kurzy a školení:

•
•
•
•
•
•

Bezpečnost PHP aplikací - Michal Špaček
Shopexpo 2015
Web Expo 2014
Web Expo 2015
Devel 2015
Barcamp Hradec Králové 2014

Jazykové znalosti:

• Anglický jazyk: znalost umožňující profesionální práci
• Německý jazyk: elementární znalost
• Český jazyk: znalost na úrovni rodilého nebo dvojjazyčného mluvčího
Jiné znalosti a dovednosti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OOPHP, MySQL, MariaDB, JSON
správa linuxových serverů, Apache, Nginx, Redis
základy: Mercurial, Git a Gulp
Smarty, Latte, základy frameworku Nette, tvorba a provoz vlastního frameworku
základy UML
(x)HTML, CSS, LESS, JavaScript, JQuery
Photoshop
pokročilé znalosti optimalizace webových aplikací pro jednotlivé prohlížeče a jejich verze
další zkušenosti v: Java, C#, Pascal, Delphi

Aktivně pracuji v programech:

• PHPStorm, Sequel Pro, Source Tree, Photoshop CS6
Vlastnosti:

• dobré komunikační a organizační schopnosti
• analytické myšlení a aktivní přístup k řešení problémů
• týmový hráč s odpovědným přístupem
Zájmy:

• programování vlastního frameworku a volně použitelných PHP knihoven
• turistika, hudba, film

