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Jan Novotný
Osobní údaje

Datum narození:
Stav:
Vzdělání:

Profesionální praxe

2007
FG Forrest, a.s.
Project Manager / Application Developer

5.5.1978
ženatý
vysokoškolské
Hradec Králové

• řízení programátorského týmu, návrhářské práce, vedení projektů
2006 - 2007
Senior Java developer

Fincom Matterna, a.s.

Hradec Králové

• řízení programátorského týmu, návrhářské práce, vedení projektů
• zkvalitnění výstupů zavedením integračního testování, automatického
buildovacího systému, TDD

2003 - 2006
Corpus Solutions, a.s.
Vedoucí pobočky, návrhář, analytik

Hradec Králové

• řízení šesti pracovníků pobočky, provozní zajištění
• podíl na řízení projektů ve výši přes 8 mil. Kč na pozicích jako je architekt
systému, hlavní analytik apod.

2001 - 2003
Corpus Solutions, a.s.
Vedoucí programátor, Project manager

Praha

• vypracování z pozice junior programátora na vedoucího projektu
• organizace založení nové pobočky firmy v Hradci Králové
Zkušenosti

Technologie

Vzdělání

•
•
•
•
•
•

řízení malého a středního týmu (cca. 5 lidí)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

J2EE – praktické zkušenosti s EJB, JMS, deployment v prostředí Oracle AS 10g

jednání se zákazníkem na technicko-obchodní úrovni
zkušenosti se školením, přípravou školení a tvorbou dokumentace
řidičský průkaz skupiny B – 100 tis. km bez nehody
příprava zadání pro programátory, revize výstupního kódu
aktivní znalost angličtiny slovem i písmem

Apache Struts, Hibernate, JSP
Databáze Informix, Oracle, MS SQL, MySQL
XML, XPath, XSD, XSLT, JWSDP
HTML, CSS, JavaScript
DocBook
Maven, Ant
UML
Delphi, ASP, Visual Basic (ze starších projektů)

1997 – 2001

Univerzita Hradec Králové

Hradec Králové

• Fakulta Řízení a Informačních technologií
• Státní zkoušky: Management – 1, Kvantitativní metody – 1, Informační
technologie – 1, Ekonomie – 1

• Diplomová práce: Počítačová prezentace vybraných grafových algoritmů
(výukový program) - 2

1993 – 1997

Obchodní akademie

• Maturita s vyznamenáním (průměr 1,2 z 5 předmětů)

Chrudim

