
O  MNĚ

Je mi 18 let a pracuji jako Junior Web Developer. Účastním se rozvojového
projektu Samsung Tvoje Šance #futureskills, ve kterém se dále vzdělávám v
oboru a získávám přesah do managementu a marketingu. Jako svůj největší
dosavadní úspěch považuji komplexní statické stránky pro firmu Kancelář
stavebních konstrukcí s.r.o. Nad rámec studia se věnuji online kurzům a
vlastním projektům. Rád se učím novým dovednostem.

Kompletně jsem přepracoval původní stránky společnosti a vytvořil
reprezentativní stránky, na které může odkazovat své klienty
Statické stránky vytvořené pomocí jazyku HTML a CSS + jejich upload
na server + správa obsahu
http://www.kasko-sro.cz/

DESIGNER WEBOVÝCH STRÁNEK 
Alfa Studio | Březen 2020 - dodnes

Vytvořil jsem nové stránky pro studentský divadelní spolek Alfa Studio
Stránky jsou vytvořené v CMS systému WordPress + koupení domény a
správa webhostingu
https://alfa-studio.cz/

KONTAKT  

      +420 734 248 157
      kudrnovsky.p@gmail.com

  www.linkedin.com/in/petr-kudrnovsky
  www.petrkudrnovsky.cz 
  www.github.com/petrkudrnovsky

HTML, CSS (+SCSS) - na vysoké
úrovni denně s nimi pracuji, plně je
využívám na svých projektech
PHP, MySQL - základy
JavaScript - základy
WordPress - uživatelsky, správa
webu, manipulace se šablonami
Developer Tools - usnadnění práce,
často s nimi pracuji

český jazyk - rodilý mluvčí
anglický jazyk - B2 - C1
německý jazyk - A2 - B1
znakový jazyk - základy

Web Development:

Office (Excel, Powerpoint, Word)
Psaní všemi deseti
Jazyky:

HARD  SK I L L S

Zkušenosti z projektů
Rychle se učím
Organizovaný a přesný
Týmový hráč
Motivovaný
Ambiciózní
Odhodlaný dokázat velké věci

SO F T  SK I L L S

PETR
KUDRNOVSKÝ
J U N I O R  W E B  D E V E L O P E R

Stránky vytvořeny pro studentský sociální projekt - Emailovník, jehož jsem součástí
HTML, SCSS, PHP
https://emailovnik.cz/

VZDĚ LÁN Í

GYMNÁZIUM JIŘÍHO GUTHA JARKOVSKÉHO | 2013 - 2021

PRACOVN Í  ZKUŠENOS T I

VÝVOJÁŘ  WEBOVÝCH STRÁNEK

Kancelář stavebních konstrukcí s.r.o. | Září 2019 - dodnes

Emailovník | Září 2020 - dodnes

Webové portfolio | Listopad 2020 - dodnes

Stránky vytvořeny pro mého kamaráda - webové portfolio
HTML, SCSS
https://stepanmikula.cz/

Osmý ročník, prospěch s vyznamenáním, předpokládaný rok ukončení
studia: 2021



SAMSUNG TVOJE ŠANCE #futureskills | 2020

desetiměsíční intenzivní rozvojový program pro talentované studenty z
Čech a Slovenska, který iniciuje společnost Samsung Electronics Czech and
Slovak, s. r.o. Organizátorem projektu je organizace Institut kariéry a
rozvoje, z. s.
O projektu: www.samsungtvojesancefutureskills.cz
Moje úspěchy v projektu:
www.samsungtvojesancefutureskills.cz/ucastnici/2020/petr

online kurzy - web development (HTML, CSS, JS, responzivní design,
přístupnost stránek pro lidi s postižením (např. screen reader) +
leadership kurzy
webináře - umělá inteligence, testování softwaru
individuální konzultace s kariérovým poradcem a talentovým koučem

CER T I F I KÁ T Y

Responsive Web Design
certification

HTML & CSS Fundamentals
PHP fundamentals

HTML, CSS, responzivní design 
WordPress základy

certifikát psaní všemi deseti

umístil jsem se ve finále TOP77
soutěže Středoškolák roku

freeCodeCamp

SOLOLEARN

Learn2Code - online kurzy

Psaní hravě

Středoškolák roku

Další vzdělání

kódovací aplikace Sololearn - HTML, CSS, PHP
freeCodeCamp - Javascript, HTML, CSS, React, accesible websites
ITNetvork - česká programátorská síť - PHP, MySQL, MVC architektura 
odborná literatura | osobní rozvoj


