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2017–2018 - ZČU – FAV, informatika
2014–2016 - ZČU – FAV, kybernetika
2010–2013 - VOŠ a SPŠE, Technické lyceum, 
Plzeň
Zakončeno maturitní zkouškou z matematiky, 
češtiny, grafiky a designu

Abcool 2018–2019 grafik/
programátor reklamní agentura
• správa sociálních sítí: Facebook, Instagram
• programování makra ve vba 
• tvorba grafických návrhů
• správa a údržba produktů na webech
• příjem a zpracování objednávek  
Ateiier Falatek 2018–2019 grafické 
studio
• tvorba grafických návrhů
• montáže navigačních a reklamních ploch
• tvorba a úprava webu
Akademie nadání (ANA) 2017–2018 
(práce s dětmi s Aspergerovým 
syndromem)
• pracovník v sociálních službách
• doučování
• vedení kroužků
• práce s rodinami a začleňování dětí 

do většinové společnosti

Realizace za posledních 
pět let
• Den otevřených dveří na FAV ZČU 2016, 2017, 

2018 – focení
• Dny vědy a techniky 2014, 2015, 2016 – focení 
• projekt Bav se vědou – tvorba obsahu 

pro sociální sítě, animace
• Zestínu z.s. – WordPress web, plakáty, vizitky
• skautský oddíl Kalahari – WordPress web, 

propagační grafika, focení na akcích 2014–2020

Skautské Středisko 5. Květen 
• výstava 100 let skautingu na Doubravce – sběr 

dat a sazba
• výroční zprávy (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) 

sběr dat a sazba
• Opravdu skautský ples 2020 (lístky, plakáty, 

harmonogram)

Obrok 2019 (5 denní festival na podporu 
vzdělávání) – grafik
• 8 měsíční propagační kampaň, propagace 

na sociálních sítích a jiných festivalech, 
propagační předměty, navigační systémy, 
harmonogramy,  podklady pro velkoformátovou 
obrazovku, velkoformátové dřevěné výzdoby 
areálu 

• Národopisné muzeum Plzeňska
• výstava Plzeň za socialismu – velkoformátová 

sazba, předtisková příprava
• Západočeské muzeum
• Tvorba 2D výukových animovaných filmů 

o historii Plzně

tvorba log: larp Esence, Whoviani Plzeň, Divadlo 
Panoptikon Barikáda, Softwarová aplikace modelu 
komplexní bio-analýzy člověka (projekt FAV ZČU), 
palačinkárna, Západočeská žirafa

ostatní: Řidičský průkaz skupiny B, Angličtina A2

znalost programů: Adobe, Corel, Sketchup, CAD, 
MS Office, LaTex, Matlab, Simulink, Wolfram 
Mathematica

znalost programovacích jazyků: HTML, PHP, CSS, 
python, JavaScript, MySQL, Java, vba, C#

www.tkajart.cz/o-mne


