Osobní údaje:
Jméno a příjmení

Ing. Miroslav Mrázek

Datum a místo narození

5.11.1979, Cheb

Národnost

česká

Rodinný stav

svobodný

Trvalé bydliště (adresa v OP)

Husova 596, 468 41 Tanvald

Skutečné bydliště (pronájem)

Aloisina Výšina 412, 460 05 Liberec

Telefon

+420 739 550 946

Email

miroslav.mrazek@gmail.com

Web

http://www.miroslav-mrazek.cz

Vzdělání:
2000 - 2006

Fakulta mechatroniky na Technické Univerzitě v Liberci

zakončeno státní závěrečnou
zkouškou

Obor: Automatické řízení a inženýrská informatika
Zaměření: Programování, počítačové sítě, správa OS
Diplomová práce: Aplikace XML pro data telefonního
seznamu univerzity (internetový telefonní seznam)

1999 - 2001

Doplňkové pedagogické studium na TUL

nedokončené

(jen vybrané předměty, zejména psychologie, základy didaktiky)

1998 - 2000

Fakulta strojní na Technické Univerzitě v Liberci

nedokončené - přestup na FM

(pro stále rostoucí zájem o IT přestup na fakultu mechatroniky)

1994 - 1998
zakončeno s vyznamenáním

Střední Průmyslová škola Strojnická v Jablonci nad Nisou

Praxe:
od roku 2011

Samostatná výdělečná činnost (spolupráce s Clevis s.r.o. a Chance s.r.o.)
- programátor Nette aplikací
(aplikace Uličník, elerningový portál Eleda a background sázkového systému )

11/2009 – 12/2010

WebAtelier, s.r.o. (Tvorba WWW aplikací)
- programátor PHP, SQL
(správa a rozvoj aplikace povinne-ruceni.com, samostatný vývoj aplikací v Nette –
online-pojisteni-domacnosti.cz, Kniha úrazů, databáze lokalit pomocí GMaps)

9/2006 – 6/2009

APPLIC, s.r.o. (Průmyslová automatizace)
- programátor, laboratorní technik
(analýza a realizace systémů strojního vidění v provozu různých firem,
programování a školení inteligentních kamer, prezentace firmy na veletrzích)

12/2005 – 5/2006

MITON CZ, s.r.o. (Komplexní internetové služby)
- programátor PHP a MySQL
(vývoj internetových aplikací v PHP a MySQL, tvorba a správa webových stránek)

Znalosti a dovednosti: (čísla vyjadřují úroveň znalostí na stupnici od 0 do 5)
Jazyky:

dobrá pasivní znalost angličtiny

Počítače – programování:

PHP (Nette)

5*****

Borland Pascal (TurboPascal, Delphi)

4****

C, C++ (C++ Builder)

3***

Relační databáze, SQL (MySQL)

5*****

(X)HTML + CSS

4****

XML + XSL

4****

Systémy počítačového vidění Cognex

5*****

MS Windows (9x, NT, 2000, XP, 7)

4****

Linux (Red Hat, ManDrake, Ubuntu)

2**

Office (Word, Excel, PowerPoint)

4****

Redakční systémy (WordPress)

3***

Internet, teorie počítačových sítí

4****

CASE nástroje, ERD, DFD

4****

Verzovací nástroje (SVN, Git)

3***

Počítače – obecné:

Další odbornosti:
•

Školení na testování aplikací v PHP Unit

•

Zkouška odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhláška 50)

•

Řidičský průkaz sk. B

•

Analýza, návrh řešení a realizace systémů Machine Vision

•

Zpracování signálů (zvuku, obrazu) v MatLabu a Delphi

•

Modelování a simulace fyzikálních soustav a náhodných procesů (MatLab, Simula)

•

Analogová a číslicová elektronika, jednočipové procesory

•

Základy automatického řízení dynamických soustav (spojité, číslicové, fuzzy)

Osobnost:
Klidný, přemýšlivý, zodpovědný, samostatný, flexibilní, schopný práce i v časové tísni.
Ochota i schopnost rychle se učit novým technologiím a využívat jich v praxi.
Jsem nekuřák.

Zájmy:
Programování, bojová umění, historický šerm, fantasy, hudba, …
Působil jsem jako oddílový vedoucí na letních táborech.

