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Osobní údaje:Ing. Matěj Pavlík
Žíželeves 3
Smiřice 50303
tel: +420 603 386 632
narozen: 10. března 1985, Praha
email: mpavlik@mpavlik.com

Vzdělání:
2004-2009 Inženýrské studium Informatiky a Managementu na Univerzitě Hradec Králové

obor: M6209 Informační management; program: Systémové inženýrství a

informatika diplomová práce na téma: Obchodování na internetu

2000 – 2004 Střední škola aplikované kybernetiky Hradec Králové
obor 26-47-M/001 Výpočetní technika

1991-2000 Základní škola Cerekvice n. Bystřicí

Osvědčení a další:
Cisco networking academy CCNA 1
Cisco networking academy CCNA 2
Zkouška podle vyhl. 50/78Sb, §5
Řidičský průkaz sk. B
Zbrojní průkaz sk. B, E
Člen Mensy ČR

Zaměstnání:
2000-nyní OSVČ - Programování a tvorba ERP informaních systémů a webových aplikací. Vývoj 

simulací a aplikací v prostředí virtuální reality UNITY a UE4 (HTC, OCULUS).
Prodej, analýza a vývoj vlastních řešení MIS, ERP, CRM, CMS a ESHOP systémů

tvořených na míru uživatelům.

Vedení vývojových týmů a větších internetových projektů, převážně informační

systémy a expertní systémy zaměřené na práci s velkými databázemi, uživateli a

statistikami převážně v oblasti marketingu a služeb.

Aplikace virutální reality pro řízené simulace speciálních podmínek, aplikace VR pro 

výzkum.

2011-2018 DERS s.r.o. - Verso programátor. (do 2012 na HPP, od 2013 jako subdodavatel)
Programování informačních systémů na frameworku Verso v prostředí XHTML,

Perl a Oracle (SQL+PL/SQL). Dodávky systémů pro vysoké školy a státní instituce.

2007-2012 SSAKHK - Vyučující na Střední škole aplikované kybernetiky. Předměty PW 1,2 a 3
(programování internetových aplikací). Tříletý předmět se zaměřením na webové 

technologie a programování (PHP,Perl). Zakončen maturitní zkouškou.
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2005 Vedení večerní školy pro dospělé se zaměřením na informační technologie a internet
2000-2005 Triada s.r.o. - Pracovník technického zázemí ohledně IT na konferenci ISSS (internet 

ve státní správě a samosprávě). DPČ.

Publikační činnost:
Percepce krajiny a genius loci - v kolektivu autorů. ISBN 978-80-7041-191-9

Znalosti a dovednosti:
IT Profesionální znalost programování od nejnižších úrovní (assembler, java,

PHP, XHTML, Perl, JavaScript, C#, ...).
Znalost standardů, postupů a analytických modelů, UML standardy a návrhy, EAI, SOA.
Databáze (MySQL, MSSQL, Oracle).
Pokročilá 2D a 3D grafika, virtuální realita.

Jazyky

Čeština – rodný jazyk
Italština – začátečník (2. semestry)
Angličtina – pokročilá znalost (IT, business); porozumění B2, mluvení B2, psaní B2
(EUROPEAN LEVELS - SELF ASSESSMENT GRID)

Další

Analytická činnost, vedení a školení lidí, prezentace, management, marketing,
reklama, grafika (znalosti grafických principů, designu, tiskových procesů, sazby, atd..),
fotografie, slaboproudá elektrotechnika.

Zájmy:

Programování, cestování, literatura, hudební produkce, výtvarné umění

Další informace:

https://www.mpavlik.com (má osobní stránka)
https://www.unisell.eu (má firemní stránka obsahující reference)


