ŽIVOTOPIS
Jakub Mazuch
######################
######################
jakubmazuch@gmail.com
jakub@mazuch.net
webová stránka: http://www.mazuch.net/
Skype:
jakub.mazuch2
adresa:
tel.:
e-mail:

Osobní údaje:
Narozen:

######################

Vzdělání:
od 2016:

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, obor: Specializace v pedagogice
(IT – M), Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1,
2012 – 2016: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162

Zaměstnání:
prosinec 2014 – dosud:
květen 2014 – dosud:
10. května 2017 – dosud:

správce webu v Televizi Kolín
kameraman, editor v Televizi Kolín
lektor zájmových kroužků informatiky (JCA)
– Scratch, Lego Mindstrorms, 3D tisk
IT Akademie STEP Praha, Malá Štěpánská 1929/9, Nové Město,
120 00 Praha 2 www.itstep.org

1. července – dosud:

vychovatel na příměstském táboře
Prostor Plus o.p.s., Na Pustině 1068, Kolín, 280 02

1. března – dosud:

lektor zájmových kroužků informatiky
Kroužky pro děti, Mánesova 3, Praha 2, 120 00

1. července – 31. srpna 2016:

vychovatel na příměstském táboře
Prostor Plus o.p.s. Na Pustině 1068, 280 02 Kolín

Další profesní činnost:
říjen 2017:
září 2017:
červenec 2015:
květen 2015:
září 2009 – červen 2012:

pořadatel Dne otevřených dveří Televize Kolín
lektor otevřené hodiny Anatomie počítače (IT STEP Praha)
měsíční stáž při kameře v České televizi
lektor projektu „Hrou pro AIDS“ pro ZŠ (DDM Kolín)
šéfredaktor školního časopisu

Projekty:
prosinec 2014 – dosud:

webové stránky Televize Kolín [www.televizekolin.org]
— nasazení CMS, detailní nastavení CMS a databází, ladění, design,
obsah, pravidelná správa a údržba databází

červen 2016:

webové stránky Nereálný Realismus
(třídní webové stránky pro Český jazyk a literaturu)
— tvorba webových stránek, nasazení, zprovoznění CMS

červen 2017:

54. Kmochův Kolín | Televize Kolín
[www.kk2017.televizekolin.org]
— tvorba webových stránek nutných pro publikaci reportáží, správa
a údržba webových stránek, kamera, postprodukce, fotograf

květen 2016 – červen 2016:

53. Kmochův Kolín | očima reportérů TV Kolín
[www.kk2016.televizekolin.org]
— tvorba webových stránek nutných pro publikaci reportáží, správa
a údržba webových stránek, kamera, postprodukce, fotograf

březen 2016:

webové stránky Frymlová.cz
[www.frymlova.cz]
— ladění, nasazení a základní nastavení CMS a databází

leden 2016:

webové stránky Informatika v kostce | Maturitní okruhy
[www.ict.mazuch.net]
— ladění, nasazení a základní nastavení CMS a databází
— zpracování maturitních okruhů pro profilovou maturitní zkoušku z
ICT

leden 2015 – červen 2015:

srpen 2014:

52. Kmochův Kolín | očima reportérů TV Kolín
[www.kk2015.televizekolin.org]
— tvorba webových stránek nutných pro publikaci reportáží, správa
a údržba webových stránek, kamera, postprodukce

Tvorba dokumentu „105. výročí kopané ve Třech Dvorech“
— kamera, postprodukce, mixáž zvuku

Jiné dovednosti
IT gramotnost, práce na PC:
Windows - pokročilý
macOS – uživatelská znalost
Linux – uživatelská znalost
Android – uživatelská znalost
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) – pokročilý / expert
Apache OpenOffice (Writer, Calc, Draw, Impress, Math) – mírně pokročilý
Google (Gmail, Android, Drive /Dokumenty, Tabulky, Prezentace, Formuláře/,
Classroom, AdWords, AdSence, Analytics, Calendar, …) – uživatelská znalost
Inkscape – uživatelská znalost
Corel (Draw, PhotoPaint) – mírně pokročilý
VirtualBox – mírně pokročilý
FinalCutPro - začátečník
HTML - pokročilý
PHP, MySQL – uživatelská znalost
Wordpress - expert
Moodle – uživatelská znalost, schopnost elementárních administrátorských modifikací
C – začátečník

Java – začátečník
Total Commander – uživatelská znalost
XAMPP – uživatelská znalost
PSPad, Notepad++, NetBeans
výborná orientace v prostředí internetu
Matematický software
Geogebra – středně pokročilý
Microsoft Mathematics – středně pokročilý
LaTeX (jazyk pro sázení matematického textu) – elementární znalost
Řidičský průkaz skupiny B (od září 2015) — najeto ca 3000 km

Jazyky
český jazyk (rodilý mluvčí)
2003 anglický jazyk (úroveň B1, schopnost komunikace)
2012 ruský jazyk (pasivní znalost)

V Kolíně dne 20. října 2017
____________________________
Jakub Mazuch, v.r.

