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Stručné představení
Mojí vášní je propojení oblasti byznysu, designu a digitálních technologií, při kterém bych chtěl
spoluvytvářet skvělé produkty a služby, které pomáhají lidem. Mezi mé silné stránky patří strategické
myšlení, schopnost plánování a empatie. Při vizualizaci svých myšlenek rád využívám kreativní techniky.

Pracovní zkušenosti
Grafický designer, OSVČ

05/2015 — nyní

Nejčastěji spolupracuji s místními podnikateli a firmami na jejich propagaci. Škála mých činností se
pohybuje od návrhu loga, vizuální identity, přes reklamní polepy a tiskoviny až k tvorbě webové
prezentace - nejčastěji na platformě Wordpress. Významnou část práce tvoří komunikace se zákazníky,
kde projednáváme potřeby a přání zákazníka, tvorbu zadání a případné změny při realizaci zakázky.
Navržená řešení nejčastěji realizuji ve vlastní režii. Jsem zodpovědný za hladký průběh realizace
a spokojenost zákazníka s funkčním řešením.
•

Portfolio vybraných referencí naleznete na https://marekmalik.cz

Externí správce IT – technická podpora, DPP, OSVČ

08/2013 — nyní

Pracuji převážně pro Dětský domov Tišnov a Inspiro – Středisko volného času. Aktuálně se jedná o práci
cca na 20 hodin měsíčně, často s možností práce na dálku. Uživatelům poskytuji technickou podporu,
dohled nad zálohováním důležitých dat a servis počítačů. Interní zaměstnance školím v používání
Microsoft Office, G Suite a v digitální gramotnosti. Dále vyhledávám a zavádím do organizací užitečné
nástroje a aplikace pro zefektivnění pracovního workflow a automatizaci rutinních činností.

Vzdělání
Informační studia a knihovnictví (KISK) na FF-MUNI

1

•

bakalářské studium, kombinované1

•

povinně volitelnými předměty směřuji k navazující Mgr. specializaci Design služeb

2017 — 2020

Povinná docházka je 5x za semestr, tj. cca každé 3 týdny v pátek viz http://kisk.phil.muni.cz/cs/rozvrh/.
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Mechanik-elekronik IT na ISŠTE Olomoucká 61, Brno
•

2008 — 2012

středoškolské vzdělání se státní maturitní zkouškou

Absolvované kurzy
•

Web UI UX Design using Adobe XD, Daniel Walter Scott – Udemy.com

5,5 h

09/2018

•

User Experience Design Fundamentals, Joe Natoli – Udemy.com

10 h

08/2018

•

Kurz kreativní práce s informacemi – KISK MUNI (KPI22)

1 semestr

02/2018

•

Customer Journey Mapping s Quadient s.r.o. – KISK MUNI (VIKMB65)

72 h

11/2017

•

Global Service Jam 2017, Brno – studenti z KISKu

48 h

02/2017

Jazyky
Angličtina
•

státní maturitní zkouška, úroveň B1

Schopnosti a dovednosti
Dobré pracovní znalosti a zkušenosti
•

Affinity Designer

•

Adobe Illustrator

•

G Suite

•

Affinity Photo

•

Adobe InDesign

•

Wordpress CMS

•

Adobe Photoshop

•

Microsoft Office

•

HTML, CSS, Bootstrap

•

GitHub

•

Customer Journey
Mapping

Dobré znalosti a částečné pracovní zkušenosti
•

Adobe XD

•

Google Analytics

Základní znalosti nebo omezené zkušenosti
•

InVision

•

Business Model Canvas

•

UX Pin

•

Value Proposition Canvas

Volnočasové aktivity a hobby
•

Účastním se pravidelných mastermind setkání s přáteli a vzájemně si pomáháme růst.

•

Pomáhám lidem, jak naplno využít chytrý telefon a další moderní technologie.

•

Bavím se stavěním stolních počítačových sestav pro kancelářské nebo herní využití.

•

Soustavně se vzdělávám při studiu na KISKu, četbou nebo formou online kurzů.

•

Navštěvuji podnikatelské přednášky v Brněnském Impact Hubu a JIC.

•

Spravuji vlastní linuxový server, který využívám jako multimediální centrum a uložiště.
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