
Michal Kandr – životopis

Jméno: Bc. Michal Kandr

Bydliště: Praha

Narozen: 16.11.1986

Web: www.michalkandr.cz

E-mail: info@michalkandr.cz

Znalosti – programovací jazyky a technologie
Perfektní znalost (zkušenost 3+ let):

• Java (J2SE, J2EE), EJB 3, JSP, JSF, Swing
• Oracle, MySQL
• PHP 5.3, Symfony
• JavaScript, AJAX, jQuery
• (X)HTML, CSS
• XML, SOAP, XML-RPC
• IT a business analýza, UML

Dobrá znalost (zkušenost 1+ let):
• Wicket, IceFaces, iBATIS, Hibernate
• jBoss, WebSphere, WebLogic
• test analýza, automatizované testování

Základní znalost:
• Spring, GWT
• MSSQL, PostgreSQL, CouchDB
• Nette, Zend, Cake
• C/C++, .NET, C#, Python 
• Lisp,  Scheme, Prolog, Assembler, TeX

Další znalosti – obecné znalosti z oblasti informačních technologií:

• Objektové technologie a návrhové vzory
• Softwarové inženýrství, algoritmizace, optimalizace výkonu
• Verzovací systémy (GIT, SVN, Mercurial, CVS)
• Použitelnost a přístupnost, SEO
• Dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, týmový hráč

Jazyky

• angličtina – dobrá pasivní znalost, střední aktivní
• francouzština – základní znalost

Pracovní zkušenosti

ThePay s.r.o. (www) (od 2011)
• spolumajitel, technický ředitel
• analýza a návrh aplikace pro agregaci online platebních metod
• řízení vývojového týmu
• vývoj platbení brány (PHP, MySQL, jQuery)

http://www.michalkandr.cz/
http://www.thepay.cz/
mailto:info@michalkandr.cz


Safari Media s.r.o. (www) (od 2014)
• spolumajitel, technický ředitel
• řízení vývojového týmu
• příprava, plánování a analýza projektů

Contech s.r.o. (www) (od 2012)
• Java (J2EE) programátor, team leader
• vývoj billingových systémů pro telekomunikace
• řízení týmu vývojářů, komunikace se zákazníkem
• JSP, JSF, Oracle, IceFaces,  EJB 3
• IT analýza, test analýza

Komerční banka a.s. (www) (2011 - 2012)
• Java (J2EE) programátor - vývoj internetového bankovnictví
• Wicket, Spring, iBATIS, Oracle
• analýza, tvorba dokumentace, metodika SCRUM

Vývojář internetových aplikací na volné noze (od 2002)
• vývoj webových stránek a aplikací (redakční systémy, e-shopy, CRM atp.)
• PHP, MySQL, jQuery, XHTML, CSS
• přehled nejvýznamnějších referencí viz. www.michalkandr.cz

Eventival s.r.o. (www) (2010 - 2011)
• vývoj SW pro filmové festivaly
• PHP, Symfony, jQuery, metodika SCRUM

Seonet Multimedia s.r.o. (www) 2007 - 2009
• vývojář internetových aplikací - implementace specifických aplikací (data mining, 

platební systémy, web services)

Compakt s.r.o. (www) 2004 – 2011
• vývojář internetových aplikací - kompletní realizace běžných internetových aplikací

OnLine Solutions s.r.o. (www) 2004 - 2007
• hlavní vývojář a projektový manager
• návrh a implementace většiny produktů společnosti (CMS systémy, e-shopy, reklamní 

systémy)
• řízení týmu vývojářů
• návrh a optimalizace vysokozátěžových aplikací

I&Q Group s.r.o. (www) 2007
• spolupráce na programování CMS systému (PHP, MySQL)

Komtesa s.r.o. (www) 2003
• PHP programátor

Vzdělání

• Univerzita Palackého v Olomouci, obor aplikovaná informatika
• Havlíčkovo Gymnázium Havlíčkův Brod

http://www.safarimedia.cz/
http://www.kb.cz/
http://contech.cz/
http://www.komtesa.com/
http://www.iqgroup.cz/
http://ols.cz/
http://compakt.cz/
http://www.seonet.cz/
http://www.eventival.com/
http://www.michalkandr.cz/


Významné mimopracovní aktivity

jLatVis (www.jlatvis.com) 2011
• program pro vizualizaci konceptuálních svazů a práci s nimi
• Java, Swing
• bakalářská práce, zveřejněno jako Open source

Zlatý erb (zlatyerb.obce.cz) od 2011
• člen odborné poroty

Mladý web Vysočiny 2005 – 2009
• pořadání soutěže pro mladé autory internetových stránek a aplikací

Mensa ČR (www.mensa.cz)
• člen od r. 2007

Koníčky

• geocaching
• sportovní střelba
• velké šelmy

http://www.mensa.cz/
http://zlatyerb.obce.cz/
http://www.jlatvis.com/
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