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Ing. Martin Krch
(+420) 607 737 700
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Technická univerzita - Liberec (ukončeno státní zkouškou)

Praxe – pracovní zkušenosti:
2009

Freelancer – webmaster | CSS, (X)HTML kodér | webadmin | grafika | DTP
» náplň práce – CSS/XHTML kódování
• zhotovuji CSS a HTML/XHTML šablony podle dodaného grafického návrhu s ohledem
na platné W3C standardy a SEO (Search Engine Optimization) optimalizaci.
» náplň práce – WEBDESIGN
• grafické návrhy webových stránek i jejich kompletní realizaci, včetně zprostředkování
koupě hostingu i domény, až po zprovoznění stránek se všemi náležitostmi. Nabízím
řešení administrace webů na bázi redakčního systému WordPress nebo phpRS ZDARMA.
» náplň práce – GRAFIKA, DTP
• navrhuji reklamní a firemní grafiku – firemní identita (vizitky, etikety, tiskoviny,
brožury, pozvánky, loga, novoročenky, prezentační CD, šablony pro MS PowerPoint,
MS Word atd.) Realizuji také objednávky “na klíč” ve spolupráci s dalšími dodavateli
např. ofsetový tisk nebo malonákladový digitální tisk.

1997 - 2009

KONSIGNA Handel, k.s. – webmaster | kodér | grafik
» náplň práce – WEBMASTER, WEBDESIGNER, (X)HTML/CSS KODÉR
• administrace firemních B2B eshopů
• administrace B2C eSHOPů pro dealerský kanál (design, realizace, správa, hot-line)
• návrh a realizace pro elektronický direct mailing
(výroba XML šablon + výstup ze systému, rozesíláno na cca 2.000 emailů)

• řešení sporů s adresáty direct mailů (udaní na Úřad na ochranu osobních údajů ČR)
• znalost práce www vyhledávačů cen zboží (tvorba FEED souborů na bázi XML)
» náplň práce – GRAFIK, TISKOVÁ PRODUKCE
•
•
•
•

1997 – 1997
1994 – 1997

tvorba firemních CD-ROM (technologie html, Flash, JavaScript)
příprava tiskových podkladů (vlastní / externí grafické studio)
příprava a zajištění tisku prospektů (sběr technických dat, zadání do tisku)
kompletní tvorba firemního bulletinu (cca 10× v roce, A3, černobílý tisk)

CONQUEST Computer, a.s. – grafik | webmaster
EXPRIT spol. s r.o. – vedoucí marketingu | produkční

Odborné znalosti a dovednosti:
Praxe:
Grafika:
Přístupnost:
Software:
Ekonomický sw:
Jazykové znalosti:
Další informace:

v oboru od roku 1997 / další informace k nahlédnutí na www.krch.cz
grafické návrhy webových prezentací, tiskovin, plošné inzerce, tvorba corporate identity,
tvorba flash animací (bannery, spořiče obrazovek)
znalost W3C standardů a optimalizace stránek pro vyhledávací roboty (SEO), přístupnost
v alternativních prohlížečích Firefox, Mozilla, Opera, IE 5.0, 6.0, 7.0
profesionální znalost Adobe Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver, Corel,
QuarkXPress, FreeHand…
znalost sw i6 Cybersoft / správa B2B a B2C webů založených na jeho platformě
znalost AJ, pasivně polsky / rusky
» řidičský průkaz skupin A, B
» zájmy – motocykly, létání, počítačová grafika, turistika a cestování,…
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ODBORNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI – podrobný popis
» Internet:

• Realizace www stránek + jednodušší grafické návrhy (vlastní, externí zadavatel)
• Administrace www stránek a jejich úpravy „za chodu“
• Profesionální znalost CSS a XHTML/HTML
• Uživatelská znalost ASP, PHP, XML technologie
- bez potíží upravím stávající kód aplikace do nové podoby podle zadání

• Znalost SEO nástrojů a W3C standardů, tvorba validního kódu
• Znám ekonomický sw i6 a na jehož platformě běží firemní B2B eSHOP a B2C weby

• Výroba reklamních proužků, spořičů obrazovek (animovaný GIF, Flash)
• Návrh a realizace elektronických direct mailingů (rozesíláno na cca 2.000 emailů)
• Zkušenost s řešením sporů s adresáty direct mailů
(podaní na Úřad na ochranu osobních údajů ČR)

» PC grafika:

• Znalost OpenSource CMS systémů – příprava šablon (WordPress a phpRS)

• Grafické návrhy a realizace tiskovin (vlastní, externí zadavatel)
• Tvorba návrhů podle stávajících grafických manuálů
• Sazba katalogů, vizitek, příprava prezentačních CD, prezentace pro PowerPoint
• Definování typografie layoutu, zlom pro noviny a časopisy…
• Grafické zpracování výročních zpráv a firemních periodik
• Grafický návrh potisku vozidel
• Jednoduché fotomontáže, produktové fotografie
• Výroba reklamních proužků, spořičů obrazovek (animovaný GIF, Flash)

REFERENCE:
» CSS kodér
•
•
•
•
•
•
•

www.krch.cz/ellbogen/
www.krch.cz/minibazar/
www.krch.cz/bodak-k98k/
www.krch.cz/chytre-finance/
www.krch.cz/spa-music/
www.krch.cz/netbooky/
www.krch.cz/squash/

» webdesign – vlastní práce

• www.cms-zdarma.cz
• www.fenix-drevolaky.cz
• www.nork.cz
• www.svetylka.cz
• www.abeceda-autoskoly.cz
• www.etesty.cz
• www.minutyprozivot.cz
• www.pelvis-klub.cz
• www.autoskol.cz
• www.cslr.cz
• www.pin-prevence.cz
• www.tbe.cz
• www.tsat.cz
• www.bormann.cz
• www.konsigna-solution.cz
• www.look-system.cz
• bmt-mrd.cards.cz

» TOP klienti

2002-2005 | RESPEKT.cz
2001-2003 | FUJIFILM.cz
2001-2002 | GAMEPLANET.cz
2000-2001 | DAEWOO.cz – studie

» administrace B2B eshopy
» administrace B2C eshopy

Další informace k nahlédnutí na mojí osobní stránce www.krch.cz
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