
Vojtěch Kotouč

Adresa: Do Dubin 20, Praha 4 – Kunratice, 148 00

E-mail.: VojtechKotouc@gmail.com

Tel.: 724 348 628

Narozen 28.7.1983 v Praze.

Vzdělání:

o V roce 2001 dokončeno studium na Klasickém gymnáziu Modřany úspěšným složením maturitní
zkoušky z Čj, Matematiky, Angličtiny a Informatiky.

o 2001-2003 – nedokončené studium na České zemědělské univerzitě, fakulta provozně-ekonomická,
obor Informatika.

Vybraná předchozí zaměstnání:

o Průbežně 2003-2005
Přiležitostné práce a zákázky pro sinne s.r.o. (např. B2B e-shop pro potřeby MS v hokeji 2004 a
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následná práce v hlavním skladu suvenýrů pro celou akci, mass mailing pro Nadaci Karla
Svolinského, účast na stánkovém prodeji v Sazka Areně).

o 2.5.2005 – 31.8.2006
sinne s.r.o., Přistoupimská 954, Praha 10, IČO: 45274223jako IT poradce na různých projektech
(FANzone.cz, abc-okna-praha.cz, nadace Karla Svolinského, IT servis pro pojiťovací makléřství).

o 1.12.2005 – 30.6.2006
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Loretánské nám. 5, Praha 1

jako poradce ministra – presentace osoby ministra na internetu, pomoc s volební kampaní do
parlamentu ČR.

o 27.12.2006 – 28.2.2007
B2M s.r.o., Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5

jako programátor – spolupráce na projektu ePoptavka.cz (firemní procesy, grafika) + práce na
projektu těžby dat z českého internetu, jejich využítí a pokrytí následné komunikace s návštěvníky.

o 1.1.2008 – současnost

Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové, Türkova 780, Praha 4

jako konzultant a programátor – web nadace, multimediální databáze díla Karla Svolinského, těžba
dat z internetu
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o 19.9.2008 – současnost

STROM Export s.r.o., Lohenická 607, Praha 9 Vinoř
jako konzultant a administrátor/programátor, příležitostný grafik – instalace, konfigurace a
přispůsobení e-learningového systému

Moodle v rámci projektu firemní znalostní báze http://stromgate.com a http://gsigate.com

o 6.12.2008 – současnost

VOLMAR spol. s r. o.,Senovážné náměstí 22; 110 00 Praha 1
jako konzultant a administrátor/programátor – instalace, konfigurace a přispůsobení
internetového obchodu http://volmar.eu/obchod , analýza stávajícího CMS systému a příprava na
open-source řešení.

Odborné znalosti:

Jazyky: Pokročilá znalost angličtiny (včetně tří týdenního jazykového kursu v anglii), základní znalost
němčiny.

IT: Správa OS Windows, práce v MS Office, zákl. OS Linux (Debian / Apache), práce v grafických editorech
(Photoshop), zpracování digitálních fotografií, zákl. DTP, zákl. stříhání videa, dobrá orientace v
internetové problematice a v počítačových sítích obecně, HTML, XHTML (s přihlednutím na standardy a
přístupnost), CSS 1-2, JavaScript, zákl. Flash, XML, AJAX, PHP 4-5, MySQL, direct mailing a e-mailing, data-
mining, orientace v platebním systému MUZO, orientace v mobilních/bezdrátových technologiích,
podrobná znalost platformy Pocket PC a Windows Mobile.

Internetové stránky z mé produkce:
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FANzone.cz – e-shop se sportovními suvenýry

(staré)

o Kompletní realizace (naprogramování) e-shopu, včetně grafického návrhu, naplnění a udržování
aktuální databáze produktů + focení a následná úprava fotek, realizace reklamních kampaní po
analýze statistik návštěvnosti, komunikace se zákazníky.

o Použité technologie: HTML, CSS, PHP, MYSQL, JavaScript, e-mailing, flashové bannery

Trancedelicfamily.psytrance.cz

– domovský web skupiny psytrance Djů

(staré)

o Naprogramování publikačního systému umožnující publikaci novinek, kalendář akcí, soubory ke
stažení apod., systém správy práv jednotlivých skupin uživatelů.

o Použité technologie: HTML, CSS, PHP, MYSQL, JavaScript

CyrilSvoboda.cz - web poslance parlamentu ČR

(staré)

o Kompletní realizace internetové části volební kampaně do parlamentu ČR pražské
KDU-ČSL v roce 2006, účast na vytváření hlavní části kampaně (letáky, billboardy, soutěže, občanské
sdružení 50+), pro web použit CMS JOOMLA a jeho moduly, součásti webu CyrilSvoboda.cz byla
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soutěž „Vaše pomoc“ založená na internetovém hlasování (vlastní implementace) – následně
provedena analýza hlasů a odmazání množství podvodných hlasů – použité algoritmy prošly
notářským ověřením.

o Použité technologie: HTML, CSS, PHP, MYSQL, JavaScript, CMS JOOMLA, streamované audio, flashové
bannery

abc-okna-praha.cz - presentační web pro firmu prodávající otvorové výplně

(staré)

o Kompletní realizace kromě grafického návrhu hlavní strany, videosekce se snímkem z výroby oken
(včetně spolupráce na natáčení), naprogramování poptávkového systému, sledování zakázek,
analýza statistik + konzultace reklamních kampaní.

o Použité technologie: HTML, CSS, PHP, MYSQL, JavaScript, streamované video, e-mailing

ChampagneShop.cz – e-shop se šampaňským vínem

(aktivní http://champagneshop.cz )

o Kompletní realizace (naprogramování) e-shopu, analýza statistik, marketingové konzultace.

o Použité technologie: HTML, CSS, PHP, MYSQL, JavaScript

Stěhování-dohodou.cz - živnostník zabývající se stěhováním (aktivní http://stehovani-dohodou.cz/)

• Kompletní realizace s použítím hotového open-source CMS systému Joomla!
• Použité technologie: HTML, CSS, PHP, MYSQL, JavaScript, Joomla!

NF.cz - IT konsultační firma (aktivní http://nf2.cz/)

• Překlopení stávajícího CMS do open-source CMS systému Joomla!
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• Použité technologie: HTML, CSS, PHP, MYSQL, JavaScript, Joomla!

Valouny-dohodou.cz - mini-web presentující nabídku dekorativních kamenů (aktivní
http://valouny.dohodou.cz/)

• Kompletní realizace webu vizitkového typu
• Použité technologie: HTML, CSS, JavaScript, Flash polaroid gallery

GSIgate.com - interní znalostní báze pro dealery firmy (aktivní http://gsigate.com/ uziv./heslo: test/test
)

• Instalace, konfigurace e-learningového systému Moodlu, možnost používat z mobilních zařízení
• Použité technologie: HTML, CSS, JavaScript, Moodle
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