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• datum narození  9. října 1973 
• stav   ženatý 
• děti   dcera Dorota (21 let), Vendula (12 let) 

 
• vzdělání   Základní matematicko-fyzikální škola 1.máje v Havířově 

(1980-1988) 
 

    Střední průmyslová škola Stavební v Ostravě 
    (maturita 1992) 
 

   VUT Brno, fakulta Architektury  
(státní zkoušky 1999) 
 

• odborné vzdělání  8 let Lidové školy umění obor malba a kresba v Havířově 
(1982-1990) 
 
studium designu a CAD systémů na VUT Brno 
(1993-1998) 
 
Seminář vedení PPC kampaní – DobrýWeb 
(2016) 
 

• schopnosti  Grafika  malba, kresba, WEB UX/UI design, PC grafika, design 
 

PC  Photoshop, Figma, Illustrator, InDesign, AutoCAD, 3D Max, 
Corel, MS Office   
JavaScript, HTML, CSS, PHP, mySQL 
  

On-line CMS WordPress, Prestashop, WOO commerce, Bootstrap, jQuery 
 
Ad HTML5, SEO, AdWords, S-klik, GA, PPC 
 
Jazyk  aktivně Polština, pasivně Angličtina, Ruština 
 
Řidičský průk. skupina B, 29 let praxe 
 

• praxe   Plný úvazek 1999-2000 studio ARKISS Havířov – Projekce 
modelování, vizualizace, grafika 
2000-2001 Vespol Fasady sp. z.o.o. Polsko – Grafika, webdesign 
2001-2002   M.I.A.,a.s. media internet agency Praha – Webdesign,     
reklamní grafika 
2002-2003 - Pro IT ,a.s.Ostrava – Webdesign a webmaster 
2003 – Freelance designer – On-line grafika, správa a tvorba e-
shopu a web prezentací, firemní styl a propagace 
2018 – Stapro a.s. - UX designer aplikací 
 
 

    Částečný úvazek 1997-1999 studio ARKISS Havířov - 3D modelování, vizualizace 
1998 - Nextra Praha - grafika Intranetu 
1998 - Arhus Net Praha - grafika WWW 
 
 

• reference   http://www.jantomasek.cz 
 
 
multimediální prezentace Česká Televize studio Ostrava, tvůrčí skupina M.Arichtevy 
a M.Prachařové 
CD prezentace  Nextra Praha 
 

• hobby   sport - běh, lyže, fotbal, in-line, kolo, 
Architektura, Design, www, IT tecnologie, 
dobré víno, rychlá auta, humor, recese 
 

http://www.jantomasek.cz/


O grafiku jsem se zajímal už na vysoké škole, po dokončení studia jsem nastoupil do projekční kanceláře a zdokonaloval se 
v tvorbě 3D modelů a vizualizací. Stále více mě to táhlo k on-line grafice a grafickému designu, a začal jsem pracovat jako 
grafik a webdesigner v době, kdy web a online byly u nás ještě v plenkách. Hodně zkušeností jsem načerpal prací pro 
Mediální agenturu tehdejšího Telecomu v Praze na kreativních kampaních pro velké klienty.  
 
Pak už moje cesta vedla přes Ostravskou IT společnost k práci jako freelance pro široké portfolio klientů (Škoda Praha, 
eBanka, Tesco, Leasing ČS) ať už jen jako designéra a grafika na návrzích, nebo i nasazením a kódováním projektu do 
života. Mám za tu dobu za sebou i spoustu projektů vizuální identity nejen pro regionální firmy a jednotlivce (Prosperita 
Holding, CK Juhasz, OVA Net), ale i pro nadnárodní společnosti (Tesco, Mazda, Renault Trucks). 
 
V poslední době přibývala poptávka po UX/UI designech, od jednoduchých aplikaci až po komplexní zdravotní aplikace na 
které pracuji v současné době pro Stapro a.s. jako UX/UI designer. 
 
www.jantomasek.cz 
email@jantomasek.cz 
 
V současnosti bych rád využil zkušeností v UX na vývoji a testování moderních a použitelných aplikací na všech současných 
platformách, rád se zase posunu a naučím se nové věci. 
 
Schopnosti: 

- Web design 
- UX design a tvorba prototypů 
- Firemní identita, reklama, grafika 
- Adobe Photoshop, Illustrator, Figma 
- HTML, CSS, PHP, MySQL 
- Wordpress, Woo Commerce, Prestashop, Bootstrap, jQuery 
- PPC kampaně, Google Analytics 

http://www.jantomasek.cz/
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