
CV – Tomáš Flídr  

Osobní údaje 

datum narození: 6. 8. 1986 

trvalé bydliště:  Mělčany 65, 664 64, Mělčany 

IČ:    74813871 

kontakty:   +420724479802, tomflidr@gmail.com, tomflidr.cz 
 

Rád tvořím neobvykle specializované nástroje, které usnadňují práci mě, lidem v okolí  

či na mých IT kurzech. Praxe mne naučila, že čas jsou peníze, proto o kvalitě vývojáře 

rozhoduje, jak dobře dokáže vážit tyto dvě věci vůči své nepatřičné preciznosti zdrojového kódu:-) 
 

Vzdělání 2001 - 2005 Všeobecné Gymnázium Polička  
 

Vlastní Open Source projekty

Desharp - .NET debuging, obdoba PHP tracy 
Databasic - pohodlné API pro ADO.NET ve VB 
Paralel Pooler - vlastní thread pooling v .NET 
MvcCore PHP - vlastní MVC framework pro malé 

  aplikace až velmi rozsáhlé systémy 

Ext.TS - transpiller Ext.JS dokumentace do TS definic 
Ajax.js - light utilita pro AJAX requesting (JS/TS) 
Web development server pro Node.JS 

- pohodlnější vývoj web aplikací v Node.JS a TS 
jDiet.js - implementace vlastního jednoduššího jQuery

Praxe  

2008 - nyní Lektorská činnost v ICT Pro s. r. o. / PCDIR Real s. r. o. / PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. 

• Návrh, realizace a zodpovědnost za úspěšně provedené kurzy (realizace v ČR, v Anglii a Holandsku), dle vybrané 

nebo vlastní osnovy na míru, příprava vlastních příkladů a use cases, česky a anglicky + vždy hodnocení klientů. 

2018 - nyní Spolupráce se společností Smart-CON s. r. o. (v rámci OSVČ) 

• Návrh, realizace a zodpovědnost za běh nové generace interního systému pro vzdálenou správu několika tisíc 

mobilních routerů v autobusové a vlakové dopravě, se sběrem a reportingem anonymně sbíraných informací 

pro marketingové a diagnostické účely v reálném čase 24/7. Smluvní continuous development. 

2018  Webový projekt FIT (v rámci OSVČ) 

• fit-vri.com - realizace výběrového řízení pro projekt dotovaný z EU a následný návrh, zpracování webdesignu 

a grafických materiálů a realizace webu s administrací v Pimcore CMS. 

2016 - 2017 ICT Pro s.r.o. – práce na novém IS C#.NET MVC, migrace ze starého systému ve VB6 a ASP.NET 

2015  Spolupráce se společností ATWEB Consulting s. r. o. (v rámci OSVČ) 

• Estheticon.com – vývoj ve čtyř členném teamu, PHP/JS/MySQL, ticketový systémem úkolování práce, vícejazyčný 

i mobilní portál pro plastické chirurgy a jejich klienty, kompletní práce z domova. 

2013 - 2015 Spolupráce se společností OMNES PRODUCTS s. r. o. (v rámci OSVČ jako ICT Manager) 

• Obchodní a technologická jednání s firemními partnery a dodavateli při uvádění nových produktů na trh. 

• Návrh a realizace vlastního IS, vše pod jednou střechou, IS pro provizní prodej pomocí obchodních zástupců. 

• Návrh a realizace obchodních procesů. Report obchodu/schůzek, slevové QR, generování produktových etiket… 

• Focení a postprodukce fotografií, příprava veškeré firemní reklamní grafiky, online, tisk. 

• Realizace vlastního e-shopu a firemního webu s přilehlými doménami, strategie pro SEO a online prodej. 

2012  Vydání knihy Adobe Photoshop CS6 (spoluautor) 

• Návrh a zodpovědnost za přidělené kapitoly, focení a postprodukce materiálů pro uvedené texty, popis 

technologických postupů a kombinací postupů pro specifické marketingové účely. 

2011 - 2013 Samostatné webové projekty s vlastním e-shopem nebo CMS (v rámci OSVČ) 

• janaflidrova.cz – malá designová prezentace na vlastní vývojové větvi Pimcore CMS od A do Z, desktop/mobile. 

• ssosz.cz – kompletní redesign a přesun obsahu starého statického webu na vlastní větev Pimcore CMS. 

• floormax.cz – kompletní řešení – logo, design, řekl. grafika, postprodukce fotografií, web, e-shop s váhami obj. 

• exreals.cz – kompletní řešení firemního webu, kategorizovaných a filtrovaných nabídek na vlastním CMS (Nette). 

2011  Spolupráce se společností PORTA DESIGN s. r. o. (v rámci OSVČ) 

• Kompletní programátorská realizace webu a vlastního e-shopu pro Mezinárodní Festival Dokumentárních Filmů. 
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• Administrace VPS na Cent OS Linux s cca 30 firemními weby a projekty podobné velikosti. 

2009 - 2011 Spolupráce se společností twobits.cz (dnes Sygic Travel) (v rámci OSVČ) 

• Grafické, kodérské a programátorské práce pro firemní projekty myairdeals.com a whichairline.com. 

2009 - 2011 Spolupráce na webových projektech (v rámci OSVČ) 

• webdesigneri.cz a imperastyl.cz – redesigny webů ve 2 členném teamu, můj úkol – design a kódování. 

• choka.cz – nový e-shop, kromě webdesignu a loga realizace kompletního řešení vlastního e-shopu na 

Pimcore CMS, varianty zboží, objednávkový proces, rozesílání emailů, administrace kategorií, zboží, obrázků, 

prodejní nastavení e-shopu, online editovatelné faktury do PDF v administraci, exporty na srovnávače cen apod. 

2007 - 2008 Samostatné reklamní a webové projekty (práce dohodou při HPP) 

• Animace a reklamní grafiky pro 5rstudio.cz, videa.superhry.cz, paulbrun.cz, dkproduction.cz. 

2006 - 2008 zaměstnanec (HPP) ve STUDENT AGENCY s. r. o. (grafik, později jako webdesignér a web developer) 

• Grafik – realizace reklamních kampaní (online reklamní bannery, obrazová a tištěná média, polepy, billboardy) 

• Webové projekty: dpl.cz, orbix.cz, cestyzasportem.cz, letenky.cz: 

▪ Návrh logotypů a CI, webdesign a kódování těchto nových podpůrných webů. 

▪ Teamové programování komponent do firemního CMS v PHP/JS. 

▪ Webdesign pro nový firemní web, realizace výběrového řízení pro externí zpracování nové generace webu. 
 

Realizované IT kurzy (více jak cca 150kurzů do roku 2020) 

Javascript – level 1 a 2; Ext.JS; Angular 1; PHP – level 1 a 2; Nette; Wordpress; .NET C# a VB – level 1 a 2; .NET MVC a 

WPF; MySQL/MariaDB – level 1 a 2; MSSQL level 1 a 2; XML a SOAP, Adobe Illustrator; Photoshop; InDesign; After 

Effects; Animate 1, 2; (dříve i Actionscript 2, 3; Flex); Corel DRAW – level 1 a 2; Corel Paint Shop Photo Pro; Autodesk 

3DS MAX; Reklamní grafika a typografie. 
 

Jazykové znalosti 

• Anglický jazyk – úroveň Intermediate (B1)  
 

Počítačové znalosti 

• Perfektně ovládám a vyvíjím v jazycích/frameworcích 

o C# .NET a VB.NET, ovládám Microsoft Web MVC, WinForms, WPF aplikace s XAML, LINQ a WCF 

o Microsoft SQL, MySQL a MariaDB – na aplikační úrovni, replikace apod., SQLite 

o Čistě Javascript a TypeScript, z frameworků: ExtJS, NodeJS, CreateJS, Google Closure, jQuery, Angular 1 

o PHP, používám vlastní framework MvcCore či větve frameworků: Pimcore CMS, Zend, Nette,  

o HTML5; CSS3; XML (DTD, XSD, XSLT), SVG  

o Shell script, Windows CMD 

• Ostatní jazyky 

o Java, Python – spíše pasivně čtu, ale někdy v nich i něco napíši 

• Grafický, kancelářský a další software 
o MS Office; veškeré grafické produkty, které školím a možná více; verzovací systémy HG, GIT a SVN, 

programátorská IDE – Visual Studio 2010-2019, VS Code, NetBeans, Eclipse, IntelliJ Idea apod. 
 

Řidičský průkaz – skupina B 
 

Zájmy – má rodina, kutilství, práce se dřevem, open source, psaní poezie, cykloturistika, delikátní jídlo, červené víno. 
 

Doplňující informace, referenční osoby  

ICT Pro    Mgr. Radek Havelka (jednatel) +420 775 860 555  

ATWEB Consulting  Pavel Hilbert  (jednatel) +420 777 591 118  

OMNES PRODUCTS  Ing. Aleš Sehnal  (jednatel) +420 724 157 557  

 PORTA DESIGN   Lukáš Cafourek  (jednatel) +420 725 586 770 

Cygic Travel   Lukáš Nevosád  (jednatel) +420 604 282 374 

STUDENT AGENCY  Iva Svobodová (marketing. ředitelka) +420 773 588 403 
 

Místo a datum – Brno, Česká republika, 23. července 2020 
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