ALEXANDR REŠETŇAK
O MNĚ
Jmenuji se Alexandr Rešetňak a jsem webový vývojář. V oblasti programování
působím profesně již od posledního ročníku střední školy (2017). Pracoval
jsem jak na menších webech, tak i na e-shopech či rezervačních systémech.
Zajímám se o veškeré dění v oblasti IT. Snažím se zdokonalovat své znalosti ať
soft či hard skills co jen to jde.
mail@resetnak.cz
https://resetnak.cz

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
OSVČ — 2018 - 2020
Pracoval jsem na mnoha malých projektech (prezentační weby) či rezervačních systémech. Největší
projekt, který jsem dělal je systém pro fyzioterapeuta, kde jsem dělal kompletní rezervační systém a
desing systému.
Dále jsem se např. podílel na správě a tvorbě webu https://blackvue.cz. Také jsem si za tu dobu
vyzkoušel například kódování designu z PSD do HTML/JS/CSS.
PHP Programátor ve společnosti Cortex
listopad 2017 - březen 2018
Zde jsem pracoval ve irmě jako PHP programátor. Získal jsem zde dobré zkušenosti a hodně se toho
naučil. Nicméně mě více začal přitahovat framework Nette. V dané irmě ho bohužel nepoužívali, tak
jsem se rozhodl najít si práci v Nette FW, abych se zdokonalil. Mezitím jsem jako OSVČ pracoval na
menších zakázkách.
PHP Nette Programátor ve společnosti IdeaSense
červenec 2019 - únor 2020
Našel jsem práci jako Nette programátor, která měla smysl. Opět jsem získal mnoho cenných
zkušeností. Nicméně se mi s časem naskytla nabídka od klienta a nebyl jsem schopen stíhat obě práce
najednou. Byl jsem vynucen práci ve irmě přerušit.
PHP Programátor ve společnosti ShopUp
květen 2020 - srpen 2020
Spolupracoval jsem na vývoji e-shopu postaveného na balíkovém řešení. Na každou část webu se
vyvíjel samostatný package, který ve výsledku tvořil celý e-shop od zpracování dat až po objednávku v
košíku. Úzce jsem spolupracoval s panem Baráškem od kterého jsem získal cenné zkušenosti.
Junior Application Developer ve společnosti Livesport
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Prosinec 2020 - současnost

VZDĚLÁNÍ
• SŠAI Weilova - obor Informační technologie
• ČZU - obor Systémové Inženýrství (ukončeno)
DOVEDNOSTI
Ovládám stack: PHP, Nette, MySQL, Doctrine2, SCSS, Git, JS, jQuery, Bootstrap. Mám lokální zkušenosti
s Docker, CD&CI.
Aktuálně pracuji na zdokonalování Reactu a hraju si s programem Figma a Adobe XD.
JAZYKOVÉ ZNALOSTI
Ruský jazyk - Rodilý mluvčí
Český Jazyk - Rodilý mluvčí
Anglický Jazyk - B2
ZÁJMY
Zajímám se o veškeré internetové dění. Baví mne číst knihy z oblasti self-development. Jsem kreativní a
komunikativní. Vycházím lidem vstříc, rád pomáhám a sdílím své zkušenosti a nové poznatky. Jsem
nekon liktní a rád pracuji v týmu. Má touha je zdokonalovat se ve svém oboru a prohlubovat své
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znalosti.

