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Osobní údaje

Jméno, příjmení
Petr Plšek

Občanství
Česká republika

Místo a stát narození
Praha, Česká republika

Datum narození
15. září 1988

Rodinný stav
Svobodný

Zdravotní stav
Dobrý, brýle

Řidičské oprávnění
Skupina B, vlastní vozidlo

Spojení

Adresa
Za Střelnicí 690/20
182 00 Praha 8
Česká republika

E-maily
anyfar@atlas.cz
me@kalanys.com

Telefon
+420 736 293 188

Stránky
http://www.kalanys.com/

Má nejvhodnější pozice je jako vývojář backendu. Nejlépe úroveň nad databází a úroveň pod generováním 
obsahu frontendu. Rád bych si rozšířil schopnosti o jazyk Python, avšak nemám v zásadě na čem.
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Vzdělání
Gymnázium Arabská

2004-2008
Všeobecný čtyřletý studijní program s rozšířenou výukou programování

Angličtina
Aktivně, průměrná, čtení technické dokumentace

Francouzština
Pasivně, komunikační minimum

Silné a slabé stránky
Známé silné stránky

• Schopnost samostatně řešit daný problém
• Důkladnost
• Chuť a ochota se učit nové věci
• Dokumentace kódu

Známé slabé stránky
• Přirozená programátorská lenost
• Během řešení problému se o něm nebaví
• Uzavřenost
• Nervy
• Politicky nekorektní
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Znalosti
Programování – pokročilý

• PHP, OOP, Nette, CakePHP (2.x)
• (X)HTML, XML, CSS

Programování – základní
• Bash, Javascript (knihovna JQuery), MySQL, Less(CSS), unit testy, Joomla, OpenCart

Správa – základní
• Nginx, GIT

Vývojové nástroje
• Psaní v PhpStorm, Gedit, Notepad2, nano
• Verzování v GITu (i GitGui)
• Grafika v Gimp, Inkscape
• Databáze v Admineru, CLI, MySQL workbench

Operační systémy
• Administrátor GNU/Linux (doma osobně nic jiného)
• Superuživatel Microsoft Windows (ale fixovat 10 nebaví)
• Uživatel Libre Office, Microsoft Office

Profesní zkušenosti
• 12 měsíců jako programátor středně velkého E-shopu (GM Electronic)

◦ To zahrnuje užití PHP, CakePHP (2.x), CSS-Less, jQuery, NetBeans, GITu, 
Admineru

◦ Vývoj některých součástí pomocí unit testů
◦ Mimo jiné různé úpravy Develop serveru, přizpůsobování vývojových prostor
◦ Kompletní nasazení velké iterace a dolaďování
◦ Základní správa webového serveru a dalších menších linuxových instalací.

• 5 měsíců jako programátor různých malých webů pod hlavičkou EL TORO
◦ Joomla (3.x), OpenCart (2), MySQL
◦ základní správa linuxových strojů,

• prakticky 5 let programováním pornostránek
◦ naprosté přepsání výplatního systému a jeho součástek

▪ api pro platby, komplet vnitřní testovací brána
◦ vzdálené přihlašování, api vzdálené správy, mikrosajty nad REST
◦ problémy s clusterem, které vznikaly díky kódu
◦ celá doména se streamovaným obsahem (porodnice nápadu pro hlavní sajty)

▪ shoutbox, upload, thumby, bany, admin, skripty na pozadí
◦ rozšíření správy obsahu na frontendu

▪ jemně hacknuté vlastnosti react.js
◦ v podstatě přepis 1/8 kódu (a chtělo by to zas)

▪ vylehčená ORM místního původu, ne TIR Doctrine – dodaná dědičnost
▪ vzdálené requesty na Graylog a Http(s)
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▪ přepis šablon mezi systémy (a stále jede)
▪ řešení příchozích systémových bugů, fixy když to jde

• 1,5 roku programování propojovacího backendu ústředen Asterisk
◦ modernizace části kódu

▪ úpravy procesů nutných ke spojení hovorů
▪ předělání na daleko objektovější přístup

◦ automatizace hlasové detekce uživatel-stroj

Další
• Tvorba a vývoj systému správy webových stránek (veřejný kód nové verze je na 

githubu)
• Vývoj a správa mobilní proxy pro fórum (stejně jako předchozí)
• Stavba a údržba počítačů známých
• Správa vlastního serveru a sítě (IPv6)

Zájmy
V oboru

• Operační systém GNU/Linux
• Elektrotechnika

Mimo obor
• Hudba pasivně a aktivně (piáno, flétna)
• Doprava (vlaky, dopravní stavby)
• Modelářství
• Cestování

Užití tohoto životopisu spadá pod zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Svoluji k jeho užití pouze 
za účelem výběrového řízení na pracovní pozici. Jiné užití může mít za následek stíhání u Městského soudu 
v Praze.

Poslední aktualizace: 1. září 2021
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http://kwcms.kalanys.com/
http://krep.kalanys.com/
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