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Zaměstnání
2012–současnost
2016–současnost
2016–současnost
2013–2016
2008–2012

nezávislý profesionál , Vývoj nativních aplikací pro Android.
Userbrain Ltd., UK, externě, Vývoj nativních aplikací pro Android.
Univerzita Palackého, externě, Vedení semináře Tvorba mobilních aplikací.
HI Software Development s.r.o., externě, Nativní android aplikace WDFleet.
nezávislý profesionál , Vývoj internetových obchodů v PHP.

Vzdělání
2012-2015 Mgr., Informatika / Computer Science.
Katedra informatiky, Univerzita Palackého v Olomouci
Diplomová práce: Doporučovací systémy a jejich aplikace

2009–2012 Bc., Aplikovaná informatika / Applied Informatics.
Katedra informatiky, Univerzita Palackého v Olomouci
Bakalářská práce: Aplikace na objednávání jídel pro platformu Android

Projekty
2015–současnost UPlikace, pro Univerzitu Palackého v Olomouci.
Oficiální aplikace pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci. V aplikaci studenti naleznou detailní přehled o studiu včetně přehledného rozvrhu, harmonogramu zkouškových
termínů nebo interaktivní mapy Olomouce.
{ Kompletní návrh a vývoj mobilní aplikace. Aplikace komunikuje s vlastním serverovým
rešením v Node.js.
{ Dostupné na Google Play.

2013–současnost FestApp, http://www.festapp.cz.
Mobilní aplikace pro návštěvníky festivalů a konferencí. Kompletní vývoj mobilní aplikace
pro Android a serverového backendu. Zhotoveno např. pro události:
{ kulturní akce Olomoucká muzejní noc 2018,
{ multikulturní festival Majáles Univerzity Palackého 2018,
{ rockový festival MoR Vizovice 2016,
{ mezinárodní konference Cartocon 2014

2017-2018 MyGearVault, pro americký startup FroKnowsPhoto pod hlavičkou Userbrain
Ltd..
Mobilní aplikace pro profesionální fotografy, kteří si pomocí aplikace MyGearVault budují
databázi svých přístrojů a příslušenství. Pomocí aplikace mohou zažádat o pojištění
přístrojů, přímo v aplikaci mohou podepsat kontrakt a spravovat existující pojištění.
{ Vývoj mobilní aplikace dle již existující iOS verze.
{ Dostupné na Google Play.

2017 Five Minute Journal, pro kanadský startup Intelligent Change pod hlavičkou
Userbrain Ltd..
Mobilní aplikace pro zaznamenávání každodenních zážitků s psychologickým přesahem.
{ Vývoj mobilní aplikace dle již existující iOS verze.
{ Dostupné na Google Play.

2013–2017 WDFleet, pro společnost HiSoftware Development s.r.o.
{ Android aplikace WD Fleet slouží řidiči jako komunikační terminál. Oproti běžné
navigaci poskytuje nepřeberné množství funkcí a umožňuje detailně vytvářet přehled
pohybu a výkonů řidiče.
{ Kompletní vývoj mobilní aplikace komunikující se serverovou částí. Design aplikace
proveden dle dodaného návrhu.
{ Dostupné na Google Play.

2012–2016 MobilKredit, pro společnost ANETE spol. s r.o.
{
{
{
{
{

Android aplikace pro správu stravovacího účtu na několika českých univerzitách.
Aplikace nasazena na UP, UK, MUNI, VŠB-TUO, OU a dalších několika provozech.
Kompletní vývoj mobilní aplikace komunikující se serverovou částí.
Dostupné na Google Play.
Více informací na http://www.novaklukas.cz/menza.

2014 STAG agent, http://www.stagagent.cz.
{ Služba pro monitorování obsazení předmětů na Univerzitě Palackého v Olomouci.
{ Implementováno v PHP.

2013 Architekt studijního plánu, http://www.novaklukas.cz/architekt.
{ Slouží pro plánování vysokoškolského studia a pro aktuální přehled kreditů, známek,
průměrů a podobně. Dostupné pro studenty několika VŠ.
{ Implementováno v C# .

Dovednosti
Programovací jazyky
Kotlin
Java
TypeScript
Javascript
PHP
C/C++
C#
LISP/Scheme

základní

Ostatní
Android SDK
Node.js
Git
UX
SQL
HTML
CSS
Docker

základní
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Jazykové dovednosti
Angličtina pokročilá

Osobní vlastnosti
{ Perfekcionista
{ Flexibilní
{ Týmový hráč

Ostatní
LinkedIn http://www.linkedin.com/in/novalu

