
CURRICULUM VITAE

Osobní údaje:

Jméno: Jakub Dorňák

Datum narození: 9. 11. 1983
Rodinný stav: svobodný
Národnost: česká

Adresa: Prostřední Poříčí 19, 679 62, Křetín

E-mail: jakub.dornak@misli.cz 
Telefon: +420 728 808 795

Git Hub: https://github.com/misli

Certifikace:

Red Hat Certified Engineer (RHCE)

Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA)

OpenSource Projekty:

Softwarecollections.org – Webová stránka pro prezentaci a distribuce SCL
(https://github.com/misli/softwarecollections)

Fedora Software – Webové rozhraní databázi softwaru ve Fedoře
(https://github.com/misli/fedora-software)

Django CMS Articles – django CMS aplikace pro správu článků
(https://github.com/misli/django-cms-articles)

Django FAS – Django autentizační backend pro FAS (Fedora Accounts System)
(https://github.com/misli/django-fas)

Python Flock – Zamykání souborů pro použítí s 'with'
(https://github.com/misli/python-flock)

Leprikón – Webový informační systém pro střediska volného času
(https://github.com/leprikon-cz/leprikon)

Do dalších OpenSource projektů přispívám.

Praxe / reference:

12/2013 – nyní Software Engineer – Databáze, Softwarové kolekce
Red Hat Czech, s. r. o. (cz.redhat.com)

náplň práce:
správa RPM balíčků,
vývoj interních nástrojů,
spolupráce na opensource projektech

spravované balíčky:
mariadb, mysql, sqlite,
python3-openid, python-social-auth,
python-django-{classy-tags,markdown2,sekizai,fas}, atd.

účast v projektech:
softwarecollections.org, fedora-software, Preupgrad Assistant UI,
Docker Image Build Service, atd.



12/2011 – 11/2013 Quality Engineer – Release Test Team
Red Hat Czech, s. r. o. (cz.redhat.com)

náplň práce:
správa test plánů,
testování / reporting,
vývoj automatických testů,
vývoj interních nástrojů,
spolupráce na opensource projektech

používaný SW a programovací jazyky:
Python, C, Django, Subscription Asset Manager

4/2010 – 11/2011 Práce na ŽL pro různé zákazníky:

Programátor BASH skriptů (práce na ŽL)
Acision Czech Republic, s.r.o. (www.acision.com)

Administrátor, PHP programátor
INVIA.CZ, a. s. (www.invia.cz)

Senior PHP programátor (práce na ŽL)
Vykupto.cz, s. r. o. (www.vykupto.cz)

5/2008 – 3/2010 System administrator
Seznam.cz, a. s. (firma.seznam.cz)

náplň práce:
instalace a monitoring svěřených služeb a řešení problémů,
konzultace rozvoje a návrh architektury nových aplikací,
úrdžba a vývoj podpůrného SW

používaný SW, programovací jazyky a technologie:
Debian, OpenVZ, Nginx, Apache, MySQL, Python, Bash

administrace služeb:
Fulltext (search.seznam.cz)
Sklik (www.sklik.cz)
Ubytování (www.ubytovani.cz)
Rádio Lidé (radio.lide.cz)
a další

interní projekty:
Monitoring - konsolidace a zefektivnění monitoringu služeb
CADB - autodiscovery databáze HW a SW s RPC a CLI 
rozhraním

9/2006 – 4/2008 PHP programátor, teamleader
QCM, s. r. o. (www.qcm.cz)

náplň práce:
údržba a vývoj internetových aplikací v PHP,
vedení týmu programátorů

používaný SW a programovací jazyky:
PHP, Apache, MySQL, PostgreSQL, Bash

vedení projektů:
E-ZAK (ezak.mmr.cz) – aplikace pro správu veřejných zakázek 
pro Ministerstvo pro místní rozvoj,
a další



Studium:

2003 – 2006 Fakulta Informatiky Masarykovy Univerzity
obor: Aplikovaná informatika
(www.fi.muni.cz)

Další informace:

Jazyky: Angličtina – pokročilý

Řidičské oprávnění: A, B

Záliby: Python (Django), webhosting a VPS hosting, zpěv, jízdna na 
koni, včely, stavební práce
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