Mgr. Břetislav Mazoch
UI Designer & Webdesigner
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Bristol, UK
+44 (0)7482 098 835
bretislav.mazoch@gmail.com

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
11/2015– UI Designer
Doposud Bluewire Technologies Ltd, Bristol, Spojené Království
Ve společnosti Bluewire Technologies se podílím na vývoji
informačního systému pro NHS nemocnice a kliniky. Systém
umožňuje doktorům a dalším pracovníkům nemocnic spravovat
záznamy o pacientech, léčbě a o laboratorních výsledcích.
Moje činnosti
•

UI Design jednotlivých částí a funkcí systémů (skicování
wireframů a tvorba detailních vizuálních návrhů).

•

Správa UI zdrojů a jejich příprava pro vývojáře,
kontrola a dohled nad správnou implementací UI.

•

Kódování a programování UI elementů a částí systému
v JavaScript/HTML5/CSS3/LESS.

•

Průběžná spolupráce v rámci týmů jehož součástí jsou
produktový manažer a Front-end vývojáři.

09/2009– Visual Designer
05/2015 Centrum výpočetní techniky Masarykovy Univerzity, Brno
(5 let 9 měsíců)

Nejvýznamnější výsledky

––

––

Vytvořil jsem velké množství kvalitních multimediálních
zdrojů (přibližně 30 e-learningových webů a 100 grafických prací typu 2D/3D vizualizace a animace), které
jsou využívány studenty a vyučujícími celé univerzity.
Navázal jsem spolupráci s více než 50 vyučujícími či pracovníky univerzity, pro které jsem následně zrealizoval
e-learningové materiály a elektronické publikace.

Moje činnosti
•

Vizuální návrh, HTML/CSS kódování a JavaScript
programování multimediálních e-learningových webů.

•

Návrh, tvorba a zpracování 2D/3D vizualizací a animací.

•

Průběžná spolupráce s dalšími členy týmů.

01/2007– Webdesigner & Web Developer
08/2009 Na volné noze, Frenštát p. R.
(2 roky 8 měsíců)

Dobrý den.

www.linkedin.com/in/bretislavmazoch
www.bretick.cz (obsahuje ukázky mé práce)

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
JAZYKOVÉ
Angličtina pokročilý
Španělština základní
Ruština základní

TECHNICKÉ
Web / UI / UX design
Front-end development
Tvorba wireframů, mockups a detailní návrh UI
v softwaru Balsamiq / Sketch / Photoshop / Illustrator
Kódování v HTML5 / CSS3 / LESS (responzivně)
Programování v JavaScriptu / JQuery
Správa zdrojů pomocí Gitu
Zkušenosti s nasazením CMS WordPress
a responzivními frameworky Foundation / Bootstrap
Dobrá znalost principů a technik SEO

OSTATNÍ
řidičský průkaz sk. B

VZDĚLÁNÍ
03/2012–06/2014
Vysokoškolské (Mgr.)
Masarykova Univerzita, Fakulta Informatiky, Brno
Studijní obor – Informační systémy

09/2008–02/2012
Vysokoškolské (Bc.)
Masarykova Univerzita, Fakulta Informatiky, Brno

Studijní obor – Počítačová grafika a zpracování obrazu
a získaná specializace Grafický design

Nejvýznamnější výsledky

––

Zrealizoval jsem přibližně 20 webových projektů pro
malé společnosti a neziskové organizace, které zlepšily
jejich propagaci a umožnili jejím návštěvníkům nacházet
potřebné informace v přehledné formě online.

Moje činnosti
•

Návrh informační architektury, UI/UX design,
HTML/CSS/JavaScript/PHP vývoj.

•

Nasazení CMS pro správu obsahu a instalace jeho pluginů.

•

Komunikace s klienty a konzultace o celkové struktuře,
funkcích a vizuální podobě webového řešení.

ZÁJMY
thaibox, horostěna, fotbal
horské kolo a běhání v horách
vysokohorská turistika a lyžování
filmy (dokumentární, sci-fi, thriller)
kulturní akce, dobrodužné cestování
Můj blog o UI/UX designu a práci v zahraničí
www.medium.com/denik-designera

REFERENCE
Ing. Michal Stančík
Projektový koordinátor SAP v Merck Sharp & Dohme, Praha
S Michalem jsem spolupracoval na spuštění společného online projektu Auntie Knitter.

kontakt: +420 737 645 639

“

Bretislav is very detail-oriented, skill-full, experienced and
reliable Web Designer and Developer. He has always been
passionate, team-oriented provided highly professional
insights with outstanding sense to the UX and Design
aspects of required front-end web-based solution. A top
of that, Bretislav does not hesitate to take an extra mile
to get deeply familiar with topic he is working - I can only
recommend Bretislav as an valuable asset to any team.

Mgr. Jitka Daňková
Koordinátorka technického týmu v Centru výpočetní techniky Masarykovy univerzity, Brno
Jitka byla mou přímou nadřízenou a zároveň vedla náš sedmičlenný technický tým.

kontakt: dankova@fi.muni.cz

“

In the years from 2009 to 2015 Bretislav worked for us as
a technician and he was responsible for processing of multimedia educational tools for tutors of Masaryk University.
Bretislav is an excellent team player, he was able to support colleagues in their ideas and he was able to tell them
criticism appropriately and gently. He brought fresh design
ideas and new technologies to the team. When needed, he
did not hesitate to learn techniques of 3D animation and he
excelled in this (for him) new field.

Děkuji Vám
za přečtení
a těším se na Vaše
kontaktování...

