Jan Dočekal
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Grafický designér

E-mail: info@jandocekal.cz

Narodil jsem se 6.1.1993 v Rotterdamu a nyní žiji v Praze.
Fascinuje mě umění, design a technologie. Rád a často balancuji mezi
těmito oblastmi a rád řeším problémy. Studoval jsem Grafiku a Výtvarnictví na střední škole a poté jsem dokončil bakalářský program v oboru
Grafický Design na Britské Univerzitě v Praze.

Praxe

Vzdělání

2009 - 2014 - Mediafax, s.r.o.
Fotoreportér - práce na částečný úvazek.

2016 - Současnost - Prague College
MA obor Future Design.

1. května - 16. května 2010 - Erudio Bohemia, s.r.o.
Grafik - tvorba reklamních materiálů. 14-ti denní praxe.

2013 - 2016 - Prague College
BA obor Graphic Design.

Říjen 2013 - Portál Bux.cz
Copywriting - Reklamní texty.

2008 - 2012 - SŠMPT
Počítačová grafika a výtvarnictví.
Zakončeno maturitou.

Červen 2014 - Únor 2015 - Authentic-career.cz
Kompletní kódování webu.

1999 - 2008 - Základní škola
Devítileté základní studium.

Březen 2016 - Červen 2016 - Entereality / Enterstav
Kompletní kódování webu, vizuální styl webu.

Dále využívám serveru Team Treehouse
pro profesionální vzdělávání v oblasti
programování a kódování.

Leden 2016 - Současnost - Bold Interactive
Grafik, Webdesignér, Kodér (Částečný úvazek)

Dovednosti

Jazyky

Perfektně ovládám nejrozšířenější grafické programy jako

Angličtina
Plynule, vysoká úroveň znalosti.

celý balíček Adobe, Sketch a mnoho dalších. Dokáži základně
pracovat s 3D a nebojím se nových výzev v oblasti grafického
designu nebo použití nových technologií.
Kromě širokých dovedností v oblasti grafického designu jsem
také schopný nabídnout znalosti v oblasti kódování. Perfektně
ovládám HTML, CSS a Javascript. Umím Wordpress, nebojím se
PHP. A také mohu nabídnout znalost Three.js pro tvorbu 3D
obsahu na webu, znalost několika různých redakčních systémů
a všeobecnou technickou zdatnost, například se vyznám v
unixových systémech a dokážu pracovat se servery.

+ Certifikát ELSA
Obchodní angličtina, úroveň B2

Ostatní
Řidičský průkaz
Skupina B

