
CURRICULUM VITAE

Datum narození:
Místo narození:

Občanství:
Rodinný stav:

OZP:

31.7.1988
Hradec Králové
Česká republika
Svobodná
Ne

Technická univerzita v Liberci
Fakulta umění a architektury
Ateliér Vizuální komunikace a digitálních médií, pod vedením 
doc. Stanislava Zippeho
Tvorba současného umění za použítí nových technologií

20.5.201020.5.2010 - výstava klauzurních prací oboru Vizuální komunikace 
v ateliéru A0 FUA TUL; vystavená instalace s názvem Ĺhommage 
á Piet Mondrian

26.5. - 30.5. 2012 - výstava diplomové práce; vystavena světelná 
prostorová instalace a série šesti digitálních obrazů

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína
Humanitní zaměření

Výtvarný kroužek na ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové vedený
pí. Marií Marvanovou

Telefon:
E-mail:

Kontaktní adresa:
www:

2008 - 2012

2004 - 2008

Kontaktní údaje:

Vzdělání:

1998 - 2008

Kurzy a semináře:

BcA. Hana Novotná



INET-SERVIS.CZ
Tvorba webových stránek a internetový marketing
Externí webdesigner
Obor praxe: Kultura, umění a tvůrčí práce
Profese: Grafik, Webdesigner, Animace 3D
Země výkonu práce: Česká republika

LIT VerlagLIT Verlag
Nakladatelství odborné literatury s pobočkami v Berlíně, Münste-
ru, Vídni, Curychu a Londýně
Cover designer
Grafický návrh přebalu knihy Africa: Power and Powerlessness; H. 
Horakova, P., Chabal., P. Skalnik; LIT; 2011
Obor praxe: Kultura, umění a tvůrčí práce
Profese: Grafik
Země výkonu práce: Česká republika

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zaměření na archeologické, přírodovědecké a historické sbírky
Kreslíř technické dokumentace
TvorbaTvorba technických kreseb a dokumentace keramických střepů a 
váz z období mladší a pozdní doby kamenné, mladší až pozdní 
doby bronzové, halštatu (období lidu popelnicových polí) apod.
Obor praxe: Věda a výzkum
Profese: Archeolog

Výborná/rodilý mluvčí
Pokročilá
Mírně pokročilá
Odborná
VýbornáVýborná znalost programů Adobe Photoshop, Adobe Illustra-
tor, 3D programu Blender; pokročilé znalosti v programech 
Adobe InDesign, Adobe Flash Professional
Práce na tabletu Wacom Bamboo Pen & Touch
Mírně pokročilá znalost HTML a CSS
Základy programování v jazyku Pascal, Python a Action Script
Pokročilá znalost MS Office a programu Borland Delphi 7 atd.

B
Kreativita, flexibilita, kolektivní duch, perfekcionismus, originalita 
a zodpovědný přístup k zadané práci

12/2011 - 05/2012

01/2012 - 02/2012

07/2006 - 04/2007

Čestina:
Angličtina:

Francouzština:
Znalost výpočetní techniky:

Řidičský průkaz: 
Ostatní znalosti a dovednosti:

Praxe:

Znalosti a dovednosti:



Lokalita pracoviště: 
Typ pracovního vztahu: 

Minimální požadovaný plat: 
Datum možného nástupu: 

Obor práce: 

Profese: 

Podrobnější informace:Podrobnější informace:

Praha; Královéhradecký kraj; Liberecký kraj
Práce na plný úvazek
25000 Kč/měsíc
ihned
Kultura, umění a tvůrčí práce
Vydavatelství, tisk a polygrafie
Média, reklama a PRMédia, reklama a PR
Grafik; Designer; Webdesigner; Ilustrátor; Asistent v médiích, 
reklamě; Maskér

Zaměření na složitější grafické práce, ilustraci nevyjímaje;
dlouholetá praxe s grafickými programy a záliba v digitální 
kresbě (tvorba vektorové grafiky za použití tabletu Wacom 
Bamboo)

MámMám velký zájem o současnou výtvarnou scénu; proto často na-
vštěvuji české i zahraniční výstavy a galerie moderního umění, ze 
kterých čerpám velké množství inspirace pro vlastní tvorbu. Dále 
jsem nadšený čtenář fantasy a sci-fi literatury a volný čas často 
věnuji hraní počítačových her. Velkou oblibu mám také v komik-
sech a světové animované a kreslené kinematografii. U
sportovních aktivit preferuji plavání a lyžování.

Představa o hledané práci:

Zájmy:


