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Jsem Petr Homoky.
Jsem Petr Homoky. Projektový manažer a vývojář webových aplikací. Při své
práci soustředím maximální pozornost výběru správných technologií, nastavení
reálných očekávání a přípravné (analytické) fázi. Věřím, že díky správně
provedené přípravě, mému odhodlání a pečlivosti jsem schopen nejen projekty
začínat, ale dotahovat je do konce.

+420 606 567 625

p.homoky@gmail.com

www.homoky.cz

Kolín, Česko

Profesní zaměření.
Inspiruje mě tvorba produktů a služeb s lidmi, kteří
jsou stejně jako já zapálení do toho, co zrovna
dělají.

Frontend Development
React, Typescript, Next.js, Node.js, Formik, Styled Components, Apollo

Backend Development
GraphQL, Prisma, Nexus.js, Firebase, MySQL, PostgreSQL

Řízení projektů
Dokáži pomoci s nastavením procesů současného týmu a s jeho stabilizací. Zároveň nabízím dlouhodobé
řízení existujících či nově vznikajících projektů.

Startupové inkubátory
Máte nápad, který byste rádi přivedli na svět, ale nechcete mít v budoucnu vícenáklady kvůli špatně
zvoleným technologiím nebo lidem? Obraťte se na mě.

Zkušenosti.
Za svých více než 10 let v oboru jsem si vybudoval
pozitivní vztah s mnoha organizacemi a oborovými
profesionály.

Tech Lead and Head Developer Proximitis s.r.o.
únor 2019 — březen 2020

V pozici spoluzakladatele společnosti jsem navrhl a vytvořil komplexní systém proximity komunikace pomocí
Bluetooth beaconů. Vedle vývoje hlavního systému jsem zároveň řídil tým čtyř lidí (iOS vývojář, Android
vývojář a dva Node vývojáři). Rozhodoval jsem o výběru technologického řešení – nakonec jsem pro danou
službu zvolil technologie React, GraphQL, Prisma a pro tvorbu mobilních SDK jsem zvolil nativní
programovací jazyky (Swift a Java).

Chief Technology Officer Retailtrek a.s.
srpen 2017 — leden 2019

Nastavování cílů a strategií IT skupiny. Výběr a implementace vhodné technologie vzhledem k zákaznickým
řešením. Navrhování a implementace technologických systémů a platforem ke spokojenosti zákazníků.
Nastavování a řízení IT rozpočtů. Řízení a organizace veškerých IT projektů a zdrojů, včetně lidských (6
podřízených).

Chief Information Officer Paynovatio a.s.
březen 2018 — listopad 2018

Konzultace v oblasti bankovních řešení. Zajišťování analytických vhledů, identifikace bezpečnostních rizik,
zpracování a vyhodnocování nabídek pro tvorbu internetového bankovnictví pro nový produkt debetních
karet pro firemní zákazníky.

Frontend React Developer Apollo 13 s.r.o.

leden 2017 — červen 2017

Jako Frontend vývojář v malém týmu jsem v Reactu napojoval rozsáhlé katalogové řešení z oboru
seznamování na předem připravené API a službu Firebase. Zároveň jsem spolupracoval na tvorbě React
Native aplikace.



Vývoj webových aplikací na míru Orukami s. r. o.
květen 2016 — leden 2019

Pro vlastní společnost jsem získával, řídil a následně exekuoval projekty webových aplikací tvořených na
míru zákaznickým potřebám, které vždy vycházely z přípravných analytických fází.

Tvorba jednoduchých webových stránek Práce na volné noze (OSVČ)
březen 2010 — duben 2016

Tvorba zejména jednoduchých webových prezentací postavených na redakčním systému Wordpress.
Kladen velký důraz na uživatelskou spokojenost klienta při návrhu struktury a následné editace obsahu.

Vzdělání.
Celý svůj život jsem poháněn vírou, že vzdělání je
důležité. Snažím se naučit něco nového každý den.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha Magisterské studium
září 2016 — červen 2017

Katedra mediálních studií se zaměřením na PR a marketing.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha Bakalářské studium
říjen 2014 — červen 2015

Katedra mediálních studií.

Vyšší odborná škola Publicistiky Praha Vyšší odborné vzdělání
září 2011 — červen 2014

Získaný červený diplom v oboru PR a marketingové komunikace, zkoumání a vliv nových médií.

Říkají o mně.
Podívejte se na zpětnou vazbu od mých klientů.
Získejte představu o kvalitách mnou poskytovaných
služeb.

Ondřej Bambous Svatba.cz

“Spolupracovat s Petrem pro nás byla po zkušenostech s mnoha jinými doslova jako sen. Je
fantastické pracovat s lidmi, kteří automaticky domýšlí věci za Vás, a díky tomu plní úkoly ještě
lépe než je zadáno. To vše za jasně dohodnutých podmínek a v předem stanovených termínech.
Lidský přístup už je jen třešničkou na dortu. Mohu všem jen vřele doporučit!”

Radek Šafář Vltava Labe Media

“Spolupráce s Petrem je na velmi profesionální úrovni. Vždy dodrží termín dodání a kvalita práce
je na vysoké úrovni. Přidanou hodnotou je, že ke každé zakázce nepřistupuje jen jako „dostaneme
zadání, tak to tak uděláme“, ale přináší do spolupráce i své návrhy, jak to udělat jinak a lépe.”

Michal Bařina Global Marketing

“Petr poskytuje pro naši společnost vývoj komplexních softwarových nástrojů a služeb, díky kterým
získáváme náskok před konkurenci a současně se nám daří optimalizovat mzdové náklady.
Doporučujeme.”

Martin Hošek J&T Banka

“Petr funguje, je spolehlivý, věci domýšlí. Pro nás jde o prvního IT dodavatele, který drží
dohodnuté termíny a je ochotný se s námi pustit do složitějších projektů. Takže za nás určitě palec
nahoru, doporučujeme.”

Lukáš Benzl Glaceo

“Lidí na tvorbu webových stránek a aplikací jsme za posledních přibližně 5 let vystřídali celou řadu,
ale žádný z nich nebyl tak pečlivý a spolehlivý jako Vy. Komunikace s Vámi nám maximálně
vyhovovala a Váš přístup k práci je prostě super.”


