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Příjmení a jméno: 
Ing. Lukáš Janeček
Datum narození: 
1991

Kontakt
emailová adresa: 
lukas.janecek@fit.cvut.cz
webová stránka: 
http://www.xjacka.cz

Pracovní zkušenosti
listopad 2012současnost
Konzultant (Groovy a framework Grails)
20102013
Doučování středoškolské matematiky
20112012
Redaktor na 8910.cz (web o mobilních telefonech)

Dosažené vzdělání
20132015
titul: 
inženýr
webové a softwarové inženýrství, fakulta informačních technologií, České vysoké učení
technické v Praze
diplomová práce:
Studie volby databázové platformy pro realizaci normalizovaných
softwarových systémů

2010  2013
titul:
bakalář
softwarové inženýrství, fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v
Praze
bakalářská práce: 
Návrh a implementace modulu pro odhalování duplicit v registru osob na
ČVUT
2002  2010
Gymnázium T.G.Masaryka, Ústí nad Orlicí

Školení, certifikáty a soutěže
2012  
Oracle Academy Database Design and Programming with SQL
2012  
CTU Open 2012 Prague  Programming Contest  Fiftyforth Place
2015  
DEMO Bachelor  Enterprise Engineering Institute

Znalosti a dovednosti
Jazykové znalosti: 
Anglický jazyk úroveň B2
Český jazyk
 rodilý mluvčí

Práce na PC:
● MS Office, LaTeX
● Tvorba web stránek 
 středně pokročilý (praxe cca 10 let)
○ X/HTML, XML (XSLT, XPath a XQuery)
○ CSS, less
○ JavaScript, JQuery, AJAX, AngularJS, Gulp, Jasmine
○ RAML, JSONSchema
○ PHP + Nette
● Programování (OOP + Design Patterns, paralelní programování)
○ Java SE + EE, Google Android středně pokročilý
○ C/C++ 
 středně pokročilý
○ SmallTalk 
 začátečník
○ Groovy + Grails pokročilý
○ Lisp (funkcionální programování) a prolog (logické programování)začátečník
○ Scala 
 mírně pokročilý
○ Ruby (Ruby on Rails)
 začátečník
○ SQL databáze (Oracle, MySQL, PostgreSQL) a PL/SQL, NoSQL (Cassandra),
Hibernate 
 pokročilý
● Ostatní nástroje a dovednosti
○ UML, Demo (modelovací nástroje) 
 středně pokročilý
○ Linux (terminál) 
 středně pokročilý
○ Verzovací systémy (git, Mercurial) 
 středně pokročilý
○ Návrh uživatelského rozhraní a jeho testování, virtuální stroje, webové služby
(SOAP, REST), agilní metody (SCRUM, XP, Kanban, TDD) mírně pokročilý

Další dovednosti
řidičské oprávnění: 
skupina A, B
hudební nástroj:
klarinet

Zájmy
informatika, programování, tvorba www stránek, sport (kolo, posilování, Japonské bojové
umění), mobilní telefony a technologie, motorismus, vaření, Linux, Google technologie

Organizace
od r. 2013 člen GDG ČVUT Prague (Google Developer Group)

