
OSOBNÍ ŽIVOTOPIS
OSOBNÍ INFORMACE

Jméno: Jakub Zykl
Datum narození: 27. 9. 1981

Adresa: V Jalovčinách 505, 262 03 Nový Knín, Česká Republika
Stav: ženatý

Telefon: +420 777 805 358
e-mail: jakub.zykl@gmail.com

web (náhled portfolia): jazzyki.cz

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
2020 (duben)–nyní: Externí spolupráce s ČSOB – součást týmu Portal UI

kódování nových a úprava stávajících komponent v jednotlivých
portálech banky, příprava přístupnosti pro hendikepované (převážně na
portálu ČSOB ID), spolupráce na tvorbě aplikace pro bankovní pracovníky
Práce jako OSVČ – tvorba webových stránek (náhled v portfoliu)

2019 (srpen)–2020 (březen): Mountfield a.s., Dálnice D1 EXIT 15, Všechromy 56, 251 63 Strančice
e-commerce specialist, frontend kodér, grafik

2015 (červen)–2019 (srpen):MAFRA, a.s., Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5
grafik – grafická úprava pravidelné sobotní přílohy, magazínu Víkend DNES,
výpomoc při zlomu týdeníku TÉMA

2013 (říjen)–2015(květen): EMPRESA MEDIA, a. s., Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 - Braník
grafik, výroba – dtp a předtisková příprava časopisu TÝDEN a Instinkt,
zlom časopisu TÝDEN, grafická úprava speciálních vydání časopisu
TÝDEN (111 miliardářů atd.), výroba tištěné inzerce pro klienty
a pro marketingové oddělení vydavatelství

2013 (leden)- RED BRAND s.r.o., Branická 416/237, 140 00 Praha 4
-2013 (září): grafické práce – zlom firemních časopisů, úprava fotografií, montáže,

návrhy vizuálů reklamních kampaní, návrhy a tvorba webových stránek,
produktová fotografie, 3D vizualizace, výroba flash animací

2012–2013: Práce jako OSVČ (z domova)
tvorba webových stránek, letáků, návrh a výroba katalogů

2008–2012: EMPRESA MEDIA, a. s., Panská 7/890, 110 00 Praha 1 (dříve MediaCop)
Grafická úprava časopisu TÝDEN, PROFIT a speciálních příloh
(zlom a ilustrace – příprava a kreslení map, zpracování infografiky – ikony,
grafy, apod.), spolupráce s inzertním oddělením (výroba letáků apod.)

2001–2007: Sipoch s. r. o, Holečkova177/105, 150 00 Praha 5
Servisní technik laboratorní techniky, webmaster, obchodní zástupce



DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
1995–2001: STÁTNÍ GYMNÁZIUM CHOMUTOV

přírodovědný obor se zaměřením na přírodní vědy a počítačovou gramotnost
zakončeno maturitou

1988–1995: 2. základní škola v Chomutově
rozšířená výuka cizích jazyků (angličtina a němčina)

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
Anglický jazyk: dobrá znalost anglického jazyka v psaném i mluveném projevu,

své znalosti neustále zdokonaluji
Německý jazyk: základní znalost německého jazyka v psaném i mluveném projevu

Počítačová gramotnost: pokročilá znalost HTML, CSS, SASS, JavaScript
základní orientace v JS frameworcích (Vue, React)
znalost problematiky přístupnosti webových aplikací
znalost GIT a balíku pro projektové řízení (Jira, Confluence, Bitbucket)
velmi dobrá znalost grafického balíku Adobe (InDesign, Illustrator,
Photoshop) (CS3–CS6)
velmi dobrá znalost kancelářského balíku Office
základní znalosti 3D grafických programů (Maya, Cinema),
dobrá znalost freewarového 3D programu Blender
práce na platformě PC i Mac
práce s grafickým tabletem
velmi dobrá znalost CMS (Joomla!, WordPress apod.)

Další dovednosti: rychlá orientace v problému, učenlivost
hra na hudební nástroje (klarinet, kytara, saxofon, keyboard)
řidičský průkaz skupiny B

V Novém Kníně 7. 3. 2022


