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O mně
Jsem softwarový inženýr, Full Stack webový vývojář a fotograf.

Miluji přírodu (hlavně Krušné hory), cestování a urbex.

Je mi 24 let a jsem absolventem magisterského programu na FIT ČVUT v Praze v oboru Webové a softwarové inženýrství 
(specializace Softwarové inženýrství, titul Ing.).

Během studia a vlastních projektů jsem měl možnost pracovat s nepřeberným množstvím technologií a jazyků, nejvíce mi 
ale přirostl k srdci React a Python, kterým bych se chtěl věnovat i v budoucnu (aktuálně upřednostňuji Front-end pozice 
s Reactem). Rád se ale učím i novým věcem.

Ing. Lukáš Rod

Vzdělání
2018–2020 Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze

 – Ing. obor Webové a softwarové inženýrství (specializace Softwarové inženýrství)
 – Diplomová práce: Rozšíření webové aplikace pro projekt „Úspěšný prvňáček“ 

 – obhájena, hodnocení A

2015–2018 Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze
 – Bc. obor Webové a softwarové inženýrství (specializace Softwarové inženýrství) 

 – prospěl s vyznamenáním

 – Bakalářská práce: Webová aplikace pro evidenci klientů projektu „Úspěšný prvňáček“    
 – obhájena, hodnocení A

2011–2015 Gymnázium Teplice
 – všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Pracovní zkušenosti
2014–dosud Full Stack webový vývojář (freelancer)

 – tvorba responzivních webových stránek/aplikací na míru a snadno použitelných informačních systémů
 – frontend tech stack: React 16 ❤ / TypeScript / HTML 5 / CSS 3 / JS / customizovaný Bootstrap 4 (nebo 

Reactstrap) / SPA (Single-Page-App)
 – backend tech stack: Python 3 (Gunicorn, Django web framework, REST API založené na Django REST 

Framework), MySQL / PostgreSQL, PHP 7 (pro jednoduché weby)

2014–dosud Fotograf (freelancer)
 – žánry: příroda / krajiny, urbex, noční krajina / astrofotografie / fotografie s Mléčnou dráhou, portréty, 

události / svatby / maturitní plesy / srazy aut / sporty, komerční (produkty, služby firem)

Jazyky
 – čeština (rodilý mluvčí)
 – angličtina (znalost umožňující profesionální práci – B2)
 – němčina (znalost umožňující omezenou práci)

Certifikáty
1/2017  Oracle: Database Design and    
  Programming with SQL

1/2017  TOEIC® Listening & Reading Test B2

E-mail:   jobs@lukasrod.cz

Web:   www.lukasrod.cz

Adresa:  Bystřická 461, 417 31 Novosedlice

Datum narození: 27. 5. 1996

LINKEDIN  LinkedIn

FACEBOOK-SQUARE  Facebook

instagram  Instagram

github  GitHub

mailto:jobs%40lukasrod.cz?subject=
https://lukasrod.cz/ 
https://www.linkedin.com/in/rodlukas/
https://www.facebook.com/rod.lukas
https://www.instagram.com/rod.lukas/
https://github.com/rodlukas/


stránka 2 3. 9. 2020

Projekty
2018–dosud ÚPadmin – Úspěšný prvňáček – kód + demo na GitHubu (open-source ❤)

 – interní webová aplikace/informační systém pro projekt doučování předškoláků a prvňáčků
 – vytvořeno v rámci bakalářské práce (2018) a rozšířeno v rámci diplomové práce (2020)
 – frontend tech stack: React 16 / TypeScript / HTML 5 / CSS 3 (responzivní design) / customizovaný 

Bootstrap 4 (Reactstrap) / SPA (Single-Page-App)
 – backend tech stack: Python 3 (Gunicorn, Django web framework, REST API založené na Django REST 

Framework), PostgreSQL, JWT
 – další nástroje a služby: PaaS Heroku, Webpack 4, Babel 7, ESLint / stylelint, Travis CI,  

behave + Selenium (BDD API a E2E UI testování), Black / Prettier, Sentry / Logentries (logování, 
monitoring chyb), LGTM / SonarCloud / DeepScan / codebeat / DeepCode (automatizovaná průběžná 
analýza kódu), React Hot Loader, Google Analytics

2017–dosud Úspěšný prvňáček – uspesnyprvnacek.cz
 – nový web pro projekt doučování předškoláků a prvňáčků + CMS systém na míru s inventářem produktů
 – tech stack: PHP 7, MySQL, HTML 5, CSS 3 (responzivní design), JS
 – další nástroje a služby: Sentry (monitoring chyb), Google Analytics
 – další práce: logo projektu, PR materiály, vizitky, fotografování, správa sociálních sítí, propojení 

se sociálními sítěmi, vyhledávači, mapami...

2019–2020 Auto Reinhart s. r. o. – reinhart-auto.cz
 – nový web pro autoservis a autobazar + migrace a rozšíření interního CMS na míru
 – tech stack: PHP 7, MySQL, HTML 5, Saas (responzivní design), JS, customizovaný Bootstrap 4
 – další nástroje a služby: Webpack 4, Sentry (monitoring chyb), Google Analytics
 – další práce: úprava loga, fotografování, propojení se sociálními sítěmi, vyhledávači...

2017  Květiny U MARKÉTY – kvetinyumarkety.cz
 – jednoduchý jednostránkový web pro květinářství
 – tech stack: PHP 7, HTML 5, CSS 3 (responzivní design), JS
 – další práce: logo květinářství, vizitky, fotografování, vytvoření FB stránky a instruktáž floristky ohledně 

práce s FB, propojení s vyhledávači, mapami, Google Analytics...

2017  Nábytek ROTH – mobel.cz
 – nový web pro obchod s nábytkem
 – tech stack: PHP 5, MySQL, HTML 5, CSS 3 (responzivní design), JS
 – další práce: logo obchodu, fotografování, propojení s vyhledávači, mapami, Google Analytics...

– podrobnější přehled projektů je na lukasrod.cz/projekty/

Další znalosti a dovednosti
 – grafický design a úprava fotografií (Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Lightroom)
 – IT: administrace OS Windows, vzdálená IT podpora, opravy PC/notebooků, pokročilá práce s dalším SW (př. MS Office)
 – řidičský průkaz (skupina B, aktivní řidič)

– pro Full Stack technologie vizte pracovní zkušenosti výše

Zájmy
 – sporty: plavání, cyklistika, hiking, trekking
 – IT: zájem o nové technologie/elektroniku, dění kolem IT (vyrůstal jsem na IT portálu živě.cz)
 – fotografování, příroda, urbex, cestování, hudba, hra na klavír, akvaristika

https://github.com/rodlukas/UP-admin
https://uspesnyprvnacek.cz/
https://reinhart-auto.cz/
https://kvetinyumarkety.cz/
https://mobel.cz/
http://lukasrod.cz/projekty/
https://www.zive.cz/

