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Jméno a příjmení: Jan Havelka
Datum narození: 25. června 1985
Bydliště: Platónova 20, 143 00 Praha 12 - Modřany
Telefon: 739772478, 222363898
E-mail: dzavy@dzavy.net
Stav: svobodný, bezdětný

VZDĚLÁNÍ

09/2008 - ČVUT – Fakulta elektrotechnická, Praha 6
navazující inženýrský obor Telekomunikace a radiotechnika
zaměření Rádiové komunikační, navigační a radarové systémy

09/2004 – 07/2008 ČVUT – Fakulta elektrotechnická, Praha 6
bakalářský obor Výpočetní technika zakončený získáním titulu Bc.

09/2000 – 06/2004 Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4
čtyřleté studium zakončené maturitou

PRAXE

05/2007 – 10/2007 Metropole Zličín
návrh, vývoj a nasazení projektu „Databáze kontaktů“

12/2006 - Europ Assistance s.r.o.
IT administrátor

11/2005 – 05/2006 Unicorn, a.s.
vývojář – configuration management (Java, shell, PHP,…)

ZNALOSTI 

- ovládání PC na úrovni administrátor/programátor
- pokročilá znalost síťového prostředí (LAN, WAN, routing, NAT, síťové služby a protokoly); 

správa středně velké sítě; provoz serverů
- znalost většiny běžných OS – Windows, Linux, Solaris
- pokročilá  znalost  HW – schopnost stavby a oprav PC (včetně např.  detekce chyby a 

následné výměny elektrolytických kondenzátorů na motherboardu)
- pokročilá znalost SW – schopnost naučit se pracovat s naprostou většinou aplikací 
- programování – Java (SE, EE), Delphi, C++, Visual Basic, shell
- web – pokročilá tvorba webových aplikací v PHP, znalost HTML, CSS, JavaScript, AJAX
- databáze – pokročilá znalost MySQL a FireBird, zkušenosti s PostgreSQL a Oracle
- telefonie  –  zkušenosti  s callcenterovými  řešeními  firmy Nortel,  znalost  VoIP  (Asterisk 

PBX, hardwarové i softwarové telefony)
- jazyk – AJ pokročilý, NJ mírně pokročilý, RJ začátečník

mailto:dzavy@dzavy.net


ABSOLVOVANÉ KURZY A CERTIFIKACE

- Cisco Certified Network Associate 1-4 (2007/2008)
- podvojné účetnictví pro neziskové organizace (říjen 2004)
- radioamatérské povolení (srpen 2000)

OSOBNÍ ZÁJMY

- cestování, mapové a lokační systémy, outdoorové aktivity
 

REFERENCE

- provoz  a  správa vlastních  serverů  Windows  2003 a  Linux,  drátové  i  bezdrátové  sítě 
s několika PC a IP telefony

- odhalení  bezpečnostní  chyby  umožňující  změnu  jakéhokoliv  DNS  záznamu 
u nejmenovaného hostingu a další průniky do cizích systémů

- jotajoti.skauting.cz  

http://jotajoti.skauting.cz/

