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Profesní životopis 
 

Osobní údaje 
 

Jméno 
 Ing. Martin Adámek 

Město  Meziměstí (Náchod) 

Telefon  (ve webové verzi životopisu skryto) 

E-mail . (ve webové verzi životopisu skryto) 

Web  www.adamek.cz 

 

Národnost, občanství  Česká, ČR 

Rok narození  1983 

 

 

 

Seniorní vývojář databázově orientovaných webových aplikací a webů  

(webový architekt a programátor; senior web developer) v PHP/MySQL 
 

 

 

 

Baví mne navrhovat a realizovat webové aplikace pro správu dat.  
 

 Agregátory informací & informační portály   

 Interní informační systémy (intranet, administrační systémy, evidence, …) 

 
 Import dat z různých zdrojů; cachování, zpracování; komunikace s API 

 Administrace dat, správa, filtrování & řazení, ukládání  

 Export relevantního výběru dat (XML/RSS/Atom feed, HTML, …) 

 Tabulky, filtrované výpisy, přehledy a sestavy, porovnání 

 Zobrazování informací na responsivních webech 

o přístupné pro nevidomé uživatele a roboty (sémantika, SEO; mikroformáty)  

o přístupné pro slabozraké uživatele a uživatele mobilních zařízení  

 rozložení (layouty) umožňující extrémní přiblížení (zvětšení, zoom in) – responsivita 

 barevný kontrast, přepínatelná barevná schémata 

o ergonomické, funkční i bez myši a dotykové obrazovky, efektivně ovladatelné klávesami/tlač.  

o optimalizované pro nízký přenos dat (traffic), mající nízké nároky na hardware  
vhodné pro mobilní a neobvyklá zařízení  

o funkční i bez JS (využívající JS & AJAX pro lepší ergonomii; nevyžadující je) 

o využívající „em“, „%“ a další relativní jednotky v CSS; 
nevnucující rozměry v pixelech zařízením uživatelů 

o nevyžadující přesměrování (redirect) na jiné URL podle velikosti displeje zařízení  
zachovávající stejné URL stránky pro všechna zařízení; využívající možnosti CSS3 

 dobré pro: odkazy, SEO, sdílení na sociálních sítích, historii & záložky v prohlížeči 

 zachování get parametrů (nastavení filtrování, vyhledávání, řazení, …) 

 okamžitá reakce při změně velikosti okna nebo při změně měřítka; bez znovunačtení;  
funkční i bez JS 

 www.adamek.cz/en/web-apps  
 

http://www.adamek.cz/
http://www.adamek.cz/en/web-apps/
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Navrhuji strukturu relačních SQL databází, strukturu URL adres, architekturu aplikace. 

Strukturu navrhuji tak, aby umožnila budoucí vylepšení a rozšíření (pro nové moduly, funkcionality, 
konfiguraci, …) – flexibilní a škálovatelnou.  

Líbí se mi, když má web / webová aplikace doplňkové funkcionality a možnosti konfigurace. 

 

 

 

Realizuji aplikaci nebo web s využitím .htaccess (mod rewrite, …), databáze MySQL / MariaDB, 
PHP, HTML5 (dříve XHTML), CSS3, JS (JavaScript) a AJAX; RSS a XML.  

Mám rád PHP, líbí se mi jeho směřování. Totéž CSS. 

 

 

 

Praxe v programování 
 

od 1994  Programování  

od 1998  Tvorba responsivních (přizpůsobivých) přístupných statických webů  

od 2008  Programování dynamických webů a webových aplikací v PHP 

 

Léta praxe mne naučila, že warning může být budoucí error.  Snažím se předcházet warningům a notice upozorněním. 

   

 
Další stránka: Praxe 
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Učitel; autor; programátor.  

Dříve cyklocestovatel (historie techniky). 

Technika (ICT & web); jazyky (čeština & polština).  
 

 
 

Praxe – výběr 
 
 
 

Datum  Od 07/2015 

Organizace  Martin Adámek, Náchod, s. r. o. 

 

Datum  Do 07/2015 

Činnosti a odpovědnosti   Dlouhodobé nepravidelné nezávislé poskytování níže uvedených služeb jako vedlejší činnost 
v jiných právních formách (mnoho brigád – různé DPP a DPČ; úzký výběr významně níže)  

 Vyústilo v založení vlastní firmy. 

 
 

Činnosti  Učitel – český jazyk pro Poláky 

Datum  Cca od r. 2011 

Podrobnosti   Výuka, konverzace; jazyk a reálie 

 Individuální výuka, skupiny, firemní kurzy  

 Osobně, on-line 

 Zejména pro dospělé studenty 

 www.adamek.cz/cestina-polsky/vyuka  

 www.adamek.cz/reference  

 

 
 

Povolání nebo zastávaná funkce  Překladatel, tlumočník 

Činnosti a odpovědnosti   Písemné překlady z polštiny do češtiny (technické, obchodní, obecné) 

 Obousměrné tlumočení komunikace mezi češtinou a polštinou 

 www.adamek.cz/cestina-polsky/preklady ,  www.adamek.cz/cestina-polsky/tlumoceni  

 
 

Povolání nebo zastávaná funkce  Programátor 

Činnosti a odpovědnosti   .htaccess, MySQL/MariaDB, PHP, XHTML, HTML5, CSS3, JS, AJAX, RSS; návrh a realizace 
 

 Weby a webové aplikace pro zákazníky 
  

 Vlastní projekty – veřejně dostupné 
 

o Web www.adamek.cz  

 Zařazení stránky pod 1..N nadstránek  

 Přepínání jazykových verzí přímo mezi konkrétními podstránkami (nikoliv na titulku) 

 Mod rewrite (pěkná URL) 

 Hlavní jazyk bez kódu jazyka v URL 

 Responsivita via CSS s totožným URL; funkční i bez JS; okamžitá reakce 
bez nutnosti znovunačtení 

 Tři barevná schémata 

 Možnost tisku 

 Nástroje pro sdílení, citování, QR kódy pro dočtení na mobilu, … 

 JS ukrývání navigace a nástrojů na přání uživatele, pro soustředění na unikátní 
obsah stránky (článek) 

 JS skrývání detailních pasáží v textu pro rozbalení; s tiskem všeho, vč. skrytých 

 Sémantika, mikroformáty (např. datum publikace článku); RSS výstup 

http://www.adamek.cz/cestina-polsky/vyuka
http://www.adamek.cz/reference
http://www.adamek.cz/cestina-polsky/preklady
http://www.adamek.cz/cestina-polsky/tlumoceni
http://www.adamek.cz/
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o Blog  

 Dva blogy (tématicky, obsahem) × dva jazyky uživatelského rozhraní,  
vše na jednom engine a jedné databázi (multi tenant) 

 www.adamek.cz/blog , www.adamek.cz/cestina-polsky/blog  

 RSS výstupy (samostatné pro jednotlivé blogy – osobní vs. čeština pro Poláky) 

 Bez odlišení jazyka obsahu; tím se liší od webu – v obou jazycích uživatelského 
rozhraní se na blogu zobrazuje stejný text. Vyplynulo ze zadání; většina článků je 
dvojjazyčná přímo v textu, z podstaty tématu; cílem jednoduché rychlé vkládání 
článku, jako na sociální síť, ale bez sociální sítě, pro zvýšení frekvence publikace 
nového obsahu, pro snadnější publikaci než na robustním vícejazyčném webu. 
 

o Meteorologické výstrahy pro Náchodsko/Broumovsko/Kłodzko/Wałbrzych 
https://meteo.adamek.cz  

 Pro rychlou snadnou informaci, zda je nějaká výstraha vyhlášena 

 Pro zobrazení podrobností, pokud je vyhlášena 

 Pro mobilní telefony, vč. velmi starých nebo tlačítkových, pokud mají www prohlížeč 

 Pro pomalé/nekvalitní datové připojení, pro malý displej, pro slabý HW 

 Rychlé načtení; dostupnost nejen na https, ale i na http 

 Import dat z RSS výstupů evropského systému Meteoalarm; zobrazení informace, 
zda import proběhl úspěšně, nebo zda nastala nějaká chyba. 
  

o Drobné webové aplikace bez databáze 

 Transliterace cyrilice na latinku v různých normách 
www.adamek.cz/jazyky/transliterace-cyrilice  

 HTML converter – nástroj pro webaře  
www.adamek.cz/en/sw/html-converter   

 Přepočet fotbalových hřišť na SI jednotky pro porozumění novinovým článkům  
www.adamek.cz/sw/hriste-metry-prepocet  

 Cenový kalkulátor 

 Dle možností předvyplnění vstupních hodnot a smysluplný výstup už při prvním 
načtení bez další interakce, pro vyšší ergonomii a pro webový archiv 
  

o IT trička – velmi jednoduchý mikroweb pro objednávání triček s nejen ICT potiskem; 
https://it-tricka.adamek.cz  
  
 
 

 Interní webové aplikace pro vlastní potřebu (administrační prostředí, intranet) 
 

o Podvojné účetnictví  

 Snadná práce s vybranými valutami (při interním účtování v CZK dle zákona) 

 Filtry výstupu pro vyhledávání a vysčítávání relevantních položek 
  

o Správa nabídky cestopisného promítání + správa sjednaných termínů  

 Veřejný výstup dostupný na www.adamek.cz/kolo/prezentace/terminy , 
www.adamek.cz/kolo/prezentace/terminy/?termin=1115  
QR kódy a odkazy pro ergonomii; mikroformáty pro sémantiku/SEO 
(ale podstatný je vnitřní admin) 

 Nástroj pro ergonomické volání klientovi/pořadateli – při zobrazení pořadatele 
na PC se týž pořadatel, s odkazem pro zatelefonování, zobrazí i ve webovém 
prohlížeči na mobilním telefonu.  
Žádná instalace/konfigurace/synchronizace, stačí přihlášení z obou prohlížečů, 
vše si pak řeší server přes záznam v databázi.  
Žádné vytáčení tel. čísel na telefonu; žádné hledání klienta v telefonu. Výběr 
klienta na PC s velkou KB a monitorem; jeho automatické objevení se 
na mobilu pro vytočení čísla tapnutím na displej nebo stiskem tlačítka. 
  

o Ukládání URL/článků/webů  k pozdějšímu přečtení/vyřízení 

o Nástroj pro efektivnější vyhledávání jednoho tématu ve více zdrojích; ergonomie, … 

 
 

http://www.adamek.cz/blog
http://www.adamek.cz/cestina-polsky/blog
https://meteo.adamek.cz/
http://www.adamek.cz/jazyky/transliterace-cyrilice
http://www.adamek.cz/en/sw/html-converter
http://www.adamek.cz/sw/hriste-metry-prepocet
https://it-tricka.adamek.cz/
http://www.adamek.cz/kolo/prezentace/terminy
http://www.adamek.cz/kolo/prezentace/terminy/?termin=1115
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Činnosti  Doučování ICT 

Datum  Cca od r. 2009 

Podrobnosti   Pro dálkové i denní studenty VŠ a SŠ 

 Algoritmizace 

 Číselné soustavy 

 Binární logika 

 Tvorba webu a databáze 

 Word, Excel, základy typografie, … 

 www.adamek.cz/ict/doucovani-konzultace  

 
 

Činnosti  Cestopisná promítání pro školy i veřejnost 

Datum  Cca od r. 2004 

Podrobnosti  Promítání fotografií doprovázená živým vyprávěním  

(neboli cestopisné besedy, přednášky, dia show, prezentace) 

Nejen na jízdním kole nejen za historií techniky 

www.adamek.cz/kolo/prezentace 

 
 

Povolání nebo zastávaná funkce  Majitel, jednatel 

Činnosti a odpovědnosti   Zajištění provozu; finanční řízení / rozpočet a cash flow 

 Marketing, propagace a obchod 

 Administrativa, fakturace, vedení podvojného účetnictví, daňová přiznání, výkazy pro úřady 

 

   

 

Další stránka: Předchozí zaměstnání 

http://www.adamek.cz/ict/doucovani-konzultace
http://www.adamek.cz/kolo/prezentace
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Datum  03/2012 – 09/2014 

Organizace  Zdenek Balcar – Felax (Náchod) 

Povolání nebo zastávaná funkce  Webový analytik, programátor a kodér 

Činnosti a odpovědnosti   Komplexní realizace webových aplikací a webových prezentací  
kromě grafického návrhu, flashe a obsahu 

o Analýza požadavků a potřeb zadavatele 

o Návrh hierarchie webu a struktury URL (realizace v .htaccess / mod rewrite  
– i pro různé domény u jednoho projektu a pro různé jazykové verze) 

o Návrh, optimalizace a realizace struktury databáze (vč. importů dat z jiných systémů) 

o Naprogramování back-endu i front-endu (PHP, MySQL, JS, AJAX) 

o Nakódování front-endu  
(XHTML/HTML5, CSS 3; sémantika, responsivita, přístupnost, SEO) 

o Komunikace s API a import dat (informační služby; booking; platby; aplikace pro FB) 

o Částečně úprava textace; jazyková a typografická korektura 

o Spolupráce s grafiky 
 – komunikace na téma požadavků a možností pro dosažení responsivního designu 

o Spolupráce s autorem flashových aplikací 
 – komunikace pro definici našeho vnitřního protokolu pro spolupráci mých webových 
aplikací (webového portálu) s jeho flashovými aplikacemi vkládanými do web. aplikací 
   – pro automatizovanou individuální úpravu obsahu flashových aplikací na základě 
dat v databázi (data objednávky); pro nastavení vizuálu podle domény (multi tenant) 

 

 Informační portál agregující různá data (informace a znalosti) z různých zdrojů  
a zobrazující relevantní výběr pro konkrétní horská střediska  

 Portál s videi, hrami a encyklopedií – webové prostředí pro provoz flashových aplikací 
jiného autora, běžící současně na různých doménách pod různými brandy – multitenant 

 Webové aplikace pro konfiguraci přání na míru (pro automatizovanou; i pro zakázkovou) 

 Rezervační systém pro přihlašování účastníků na konkrétní aktivity při několikadenních 
akcích, s různým programem různých lektorů probíhajícím současně;  
další rezervační systémy 

 Různá administrační prostředí pro různé weby / webové aplikace / systémy 

 Spotřebitelské soutěže  

 Hlasování/anketa/soutěž auto roku – soutěže a zpravodajství 

 Web pro lokální internetovou TV (webový archiv pro on-line vysílání);  
 – AJAXové vyhledávání jiného videa bez přerušení přehrávání videa stávajícího 

 Firemní prezentační weby; částečně zpravodajské servery (úpravy); … 

 (Výběr konkrétních projektů v referenčním listu a v profilu na LinkedIn) 

Reference  www.adamek.cz/reference/2014-zdenek-balcar-felax.pdf  

 
 
 

Datum  09/2008 – 08/2013 

Organizace  Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu (Hradec Králové) 

Povolání nebo zastávaná funkce  Katedra informačních technologií 
 – interní/externí doktorand a externí vyučující 

Činnosti a odpovědnosti   Od r. 2008 „Technologie pro publikování na webu 1“ 

 XHTML, CSS, základy použitelnosti a přístupnosti webu, sémantiky a SEO 

 Postupně přibylo: cvičení, přednášky, inovace předmětu, výuka v angličtině 
pro zahraniční studenty a výuka pro studenty v kombinované formě studia 

 Od r. 2009 „Principy počítačů” (číselné soustavy, binární logika, základy elektrotechniky) 
 – cvičení 

 Vedení a oponentura závěrečných prací 

Reference  www.adamek.cz/reference/uhk-fim-kit-en.jpg  

 

   

 

Další stránka: Vzdělání 

http://www.adamek.cz/reference/2014-zdenek-balcar-felax.pdf
http://www.adamek.cz/reference/uhk-fim-kit-en.jpg
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Vzdělání – absolvované 
 

Data  11. 3. – 13. 5. 2011 

Zařízení   Univerzita Hradec Králové, Institut dalšího vzdělávání (UHK IDV) 

Studijní obor  Program celoživotního vzdělávání: kurz Vysokoškolské pedagogiky (30 hodin); absolvováno 

 

Data  16. 2. – 30. 6. 2010 

Zařízení   Vratislavská polytechnika, Fakulta informatiky a řízení (Polsko) 

(Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania) 

Studijní obor  Doktorandský studijní pobyt Erasmus na jeden semestr 

Získaná kvalifikace  Získáno 220 % požadovaných kreditů a složena zkouška z polštiny na úrovni C1 

 

Data  2002 – 2008 

Zařízení   Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu (UHK FIM) 

Studijní obor  Magisterský obor: Informační management 

Získaná kvalifikace  Získán titul: Ing. 

Diplomová práce: Spam, nevyžádaná reklamní pošta 

 

Data  1998 – 2002 

Zařízení   Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice (SPŠE) 

Studijní obor  Středoškolský obor: Slaboproudá elektrotechnika 

Zaměření  Výpočetní a automatizační technika 

Získaná kvalifikace  Složena maturitní zkouška 

Maturitní práce: Počítačový program pro domácí účetnictví a os. finance (v C++, pro Win 95+) 

 
Data  1989 – 1998 

Studijní obor (zaměření)  Základní škola (od 5. ročníku s rozšířenou výukou matematiky a fyziky) 
 
 

 

Studium – neabsolvované 
 

Data  2008 – 2013 

Zařízení   Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu (UHK FIM) 

Katedra informačních technologií 

Studijní obor  Doktorský obor: Informační a znalostní management 

Průběh  Splněny povinné předměty krom jednoho, splněny další předměty;  

publikovány odborné články a příspěvky na konferencích; ukončeno bez absolvování. 

 

Data  2007 – 2009 

Zařízení   Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta (UHK PdF) 

Studijní obor  Magisterský obor: Učitelství pro střední školy 

Kombinace zaměření  Informatika + Český jazyk a literatura 

Průběh  Splněna většina jazykovědných předmětů i některé jiné; přerušeno a ukončeno bez absolvování. 

 

Data  2003 – 2004 

Zařízení   Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta (UHK PdF) 

Studijní obor  Program celoživotního vzdělávání: Polský jazyk ve státní správě 

Průběh  Nedokončeno, absolvovány 3 semestry ze 4 

 

   

 

Další stránka: Jazyky a osobnostní schopnosti 
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Jazyky 
 

Mateřský jazyk  
(rodný) 

 Český 

 Absolvovány cca 2 roky studijního oboru „Učitelství pro střední školy”,  
zaměření „Český jazyk“ na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové 

 Schopnost najít a opravit většinu jazykových chyb v českém textu 

 
Profesionální komunikace 

(aktivně) 

 Polský 

 Zkouška na úrovni C1 dle Evropského referenčního rámce (2. nejvyšší ze 6 existujících) 
(Vratislavská polytechnika, Polsko, 06/2010) 

 Čtení; poslech; komunikace; mluvení plynně; psaní s chybami, ale srozumitelně 

 Výuka v polském jazyce (český jazyk a reálie) 

 Obousměrné tlumočení komunikace 

 Překlady textů z polštiny do češtiny (technické, obchodní, obecné) 

 

Anglický 

 Certifikát Pitman – Intermediate ESOL (04/2005) – dle pozdějších zdrojů asi B2 
Certifikát Elsa – Intermediate High (10/2005) – dle pozdějších zdrojů asi B1+ 

 Čtení, psaní, mluvení, komunikace 

 Výuka v anglickém jazyce (Technologie pro publikování na webu, FIM UHK) 

 

Další jazyky 
(pasivně, začátečník, základy) 

 Základy ruského jazyka, dříve komunikativně, schopnost pracovat s cyrilicí  

 Pár slov z německého jazyka (věčný začátečník); střípky dalších evropských jazyků 
 

 

Soft skills 
 

Osobnostní schopnosti   Silné analytické schopnosti, systémový pohled v kontextu 

o Hledání vnitřní podstaty a principu  

o Hledání analogických podobností 

o Zjednodušení a zpřehlednění složitého  
(nalezení společných vlastností a struktury dvou různých konceptů),  
a naopak zkomplikování jednoduchého (poukázání na možný problém) 

 Pohled do hloubky, ponoření se do tématu 

 Cit pro detaily, preciznost 

 Pečlivá práce s textem 

 Pečlivost při práci se zdrojovým kódem 

 Výuka (pro dospělé studenty), přednášení, vysvětlování složitých jevů   

 Zkušenosti s prezentováním 

 Zkušenosti s prací plně na dálku (full remote) on-line 

 Schopnost pracovat samostatně bez velkého dohledu  

 Spolehlivost (týmový hráč) 

 Aktivní otevírání nových témat, dávání námětů;  
poukazování na problémy, rizika, možná řešení, možnosti a příležitosti;  
návrhy řešení (iniciátor, chrlič) 

 Nadšení, vytrvalost 

 Nonkonformita (odolnost vůči neopodstatněným dočasným módním vlnám)  

o „Dělají to tak (teď) všichni“ pro mne není argument.  

o Argument pro mne je, proč je to tak dobře; jaký to má smysl/účel/funkci/důvod. 

o Ale s respektem k technickým standardům – pro kompatibilitu, funkčnost, 
spolehlivost a bezpečnost; a s respektem ke gramatice, pravopisu a typografii 
(z týchž důvodů); a s respektem ke standardizovaným zkratkám / kódům / ID / FK 
dle registrů a norem 

o Myšlení out of the box 

 

 

   

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dn%C3%BD_evropsk%C3%BD_referen%C4%8Dn%C3%AD_r%C3%A1mec
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Publikované knihy 
 

Datum  Vydáno v r. 2010 

Název knihy  Jak funguje letecká záchranka: Zákulisí, záchranáři, zásahy 

Podrobnosti   ISBN 978-80-251-2589-2 

 Vydavatel: Computer Press, a.s. 

 Více informací: www.adamek.cz/knihy/lzs  

 

Datum  Vydáno v r. 2008 

Název knihy  Spam: Jak nepřivolávat, nepřijímat a nerozesílat nevyžádanou poštu 

Podrobnosti   ISBN 978-80-247-2638-0 

 Vydavatel: Grada Publishing, a.s. 

 Více informací: www.adamek.cz/knihy/spam  

 

Materiály pro Poláky,  
kteří se učí češtinu 

 

Datum  Vydáno v r. 2015 

Název  Výslovnost češtiny pro Poláky – videopřednáška  

Podrobnosti   www.youtube.com/watch?v=S0FQrVRucYI  

 www.adamek.cz/cestina-polsky/vyslovnost  

 Úvod do studia češtiny pro Poláky; v polštině 

 Ukazuje vztahy a analogie mezi češtinou a polštinou; vč. gramatiky. 

 Cca 2,6 h 

 

Oblast  Čeština pro Poláky – publikované on-line materiály – slovníky a články  

Podrobnosti   www.adamek.cz/cestina-polsky/blog ;  www.facebook.com/jezyk.czeski.dla.polakow 

 www.adamek.cz/cestina-polsky/materialy  

o www.adamek.cz/jazyky/polsky-slovnik (některá zrádná slova – false friends) 

o www.adamek.cz/jazyky/polska-slova-sirsi-uzsi-vyznam  (překlady 2:1) 

o www.adamek.cz/cestina-polsky/materialy/logisticky-slovnik   

o www.adamek.cz/cestina-polsky/materialy/stavebni-slovnik ; …  

 

Technická řešení s vydaným 
užitným vzorem ÚPV 
(tzv. „malé patenty“) 

 

Datum  Registrováno v r. 2016 

Název technického řešení  Zapojení sdružující funkci blinkru a obrysového světla do jedné žárovky 

Podrobnosti  Užitný vzor u Úřadu průmyslového vlastnictví (+jeho samostatné zařízení bez patent. zástupce)  

https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm – číslo dokumentu: 29720 

https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029720.pdf  

 

Datum  Registrováno v r. 2013 

Název technického řešení  Zapojení ventilátoru kotle na tuhá paliva přes časové relé paralelně k termostatu 

Podrobnosti  Pro zvýšení uživatelské přívětivosti při roztápění a pro zvýšení odolnosti vůči chybě uživatele. 
Užitný vzor u Úřadu průmyslového vlastnictví (+jeho samostatné zařízení bez patent. zástupce) 

https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm – číslo dokumentu: 25671 

https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0025/uv025671.pdf  

 

Datum  Registrováno v r. 2008 

Název technického řešení  Připevnění čelové svítilny na přilbu, zejména cyklistickou 

Podrobnosti  Užitný vzor u Úřadu průmyslového vlastnictví (+jeho samostatné zařízení bez patent. zástupce) 

https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm – číslo dokumentu: 18974  

https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0018/uv018974.pdf  

 

   

 

http://www.adamek.cz/knihy/lzs
http://www.adamek.cz/knihy/spam
http://www.youtube.com/watch?v=S0FQrVRucYI
http://www.adamek.cz/cestina-polsky/vyslovnost
http://www.adamek.cz/cestina-polsky/blog
http://www.facebook.com/jezyk.czeski.dla.polakow
http://www.adamek.cz/cestina-polsky/materialy
http://www.adamek.cz/jazyky/polsky-slovnik
http://www.adamek.cz/jazyky/polska-slova-sirsi-uzsi-vyznam
http://www.adamek.cz/cestina-polsky/materialy/logisticky-slovnik
http://www.adamek.cz/cestina-polsky/materialy/stavebni-slovnik
https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029720.pdf
https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0025/uv025671.pdf
https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0018/uv018974.pdf
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Praxe – Konkrétní firmy 
a organizace (ostatní) 

 

Datum  01/2014 – 11/2015 

Organizace  Ling Up (Kudowa-Zdrój, Polsko) 

Povolání nebo zastávaná funkce  Učitel češtiny pro Poláky 

Činnosti a odpovědnosti   Veřejné kurzy pro dospělé studenty (01 – 06/2014 a 09/2014 – 05/2015) 

 Příležitostně (dle poptávky) individuální jednorázová příprava na pracovní pohovor v ČR 

 

Datum  11/2013 – 12/2014 

Organizace  SVT (Liberec) 

Povolání nebo zastávaná funkce  Lektor – firemní jazykový kurz 

Činnosti a odpovědnosti   Vedení ročního firemního jazykového kurzu pro klienta 

 

Datum  01/2013 – 02/2015 

Organizace  Univerzita Hradec Králové (Hradec Králové) 

Povolání nebo zastávaná funkce  Webmaster projektu střediska Augustin 
(projekt Zkvalitnění a rozšíření možností studia na UHK  
pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami) 

Činnosti a odpovědnosti   Výroba a následná správa přístupné (responsivní) webové prezentace  

 PHP, MySQL, validní XHTML 1.1 a CSS 3; mod-rewrite; optimalizováno pro mobilní zařízení 
a slabozraké uživatele a pro nevidomé uživatele 

 Naplnění obsahem vč. textace, průběžné doplňování informací (redakční práce) 

 Statická kopie dostupná ve webarchivu: 
https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20150721130556/http://www.augustin-uhk.cz/o-
projektu/   

 

Datum  01/2013 – 02/2015 

Organizace  Univerzita Hradec Králové (Hradec Králové) 

Povolání nebo zastávaná funkce  Správce elektronického kurzu pro zdravotně postižené studenty  
(v rámci projektu střediska Augustin Zkvalitnění a rozšíření možností studia na UHK 
pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami) 

Činnosti a odpovědnosti   Naplnění elektronického kurzu v prostředí Moodle obsahem  
s ohledem na přístupnost pro zdravotně postižené studenty 

 

Datum  2000 – 2009 

Organizace  DDM Déčko / DUHA Bartoňka (Náchod) 

Typ organizace  Nezisková příspěvková organizace 

Obor činnosti nebo odvětví  Volnočasové aktivity pro děti a mládež (prázdninové i celoroční) 

Povolání nebo zastávaná funkce  Dobrovolník, externista 

Činnosti a odpovědnosti   Od r. 2000 instruktor / oddílový vedoucí na letních dětských cykloturistických táborech 
a víkendovkách 

 2004 – 2007 vedoucí cyklistického kroužku 

 Cca od r. 2004 pomoc s přípravou tábora 

 V r. 2007, 2008 a 2009 hlavní vedoucí letního dětského cykloturistického tábora (příprava 
a propagace, organizace, technické zajištění; vedení tábora, příprava programu a plánování 
činností; dokumentace, evidence; kompletní správa financí – od rozpočtu po vyúčtování) 

Reference  www.adamek.cz/reference/2019-reference-%20decko-2000-2009.pdf  

 

Datum  Cca od r. 1991 menší výpomoc; cca 1995 – 2002 větší výpomoc; 

2002 – 2008 pravidelná práce na zkrácený úvazek; r. 2008 – cca r. 2011 příležitostná výpomoc 

Organizace  Pavel Adámek – Apos / SOPA s r.o. (Náchod) 

Typ organizace  Malá rodinná firma 

Obor činnosti nebo odvětví  Vyvíjející se během cca 20 let: Dárkové zboží, hračky, školní potřeby, papírenské zboží, 
kancelářské potřeby, obalový materiál, moderní stavební materiály 

Povolání nebo zastávaná funkce  Vše potřebné 

Činnosti a odpovědnosti  Vyvíjející se během cca 15 let: 

https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20150721130556/http:/www.augustin-uhk.cz/o-projektu/
https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20150721130556/http:/www.augustin-uhk.cz/o-projektu/
http://www.adamek.cz/reference/2019-reference-%20decko-2000-2009.pdf
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 Kontakt se zákazníky a prodej (velkoobchod + rozvoz, maloobchod, přímé dodávky do firem) 

 Skladové práce (příjem zboží, inventury, manipulace, vychystávání a expedice zboží) 

 Kancelářské práce (telefony, faxy, dopisy, fakturace, objednávky, příprava účetnictví, …) 

 Péče o výpoč. a komunikač. techniku (vč. servisního programování pobočkové tel. ústředny) 

 Příprava letáků a webu; kontrola a posuzování (příp. oprava) reklamací; pomocné práce; … 

 Řidič dodávky (příležitostně malá souprava o celkové hmotnosti okolo 5 tun) 

 
   

 
 

Výběr z dalších 
realizovaných projektů 

 

Projekty  Webové prezentace realizované vlastním jménem (bez prostřednictví zaměstnavatele) 

Podrobnosti  Kompletní realizace (všechny projekty jsou přístupné nevidomým a slabozrakým návštěvníkům): 

 www.adamek.cz – PHP, MySQL, validní XHTML 1.1 a CSS 3; javascript, cookies, 
mod-rewrite; více stylů, optimalizováno pro mobilní zařízení a slabozraké uživatele 

 Malé prezentační weby – validní XHTML 1.1 nebo HTML5; validní CSS 3; PHP, javascript, 
mod-rewrite 

Starší projekty, dnes již nedostupné. 

 

Data  Cca 2014 a dříve 

Projekty  Veselé IT texty na trička a hrnky (ale i matematické, fyzikální, fotografické, sportovní, …) 

Podrobnosti   Vymyšlení vlastních textů 

 Překlady zahraničních textů 

 Vyladění převzatých všeobecně rozšířených textů 

 it-tricka.adamek.cz (web byl navržen pro asi 8 prvních textů;  
významným nárůstem počtu se stal nepřehledným, a jeho inovace zatím nezískala prioritu) 

 

Data  2012 – 2016 

Projekty  Výpomoc s překladem: Černá skříňka (pět dílů – pět knih) 

Podrobnosti   Tištěné ročenky leteckých vtipů vydané provozovatelkou FB stránky „Černá skříňka“ 
(12/2012, 12/2013, 12/2014, 12/2015, 2016) 

 Překlad obtížně přeložitelných lingvistických a technických vtipů z angličtiny do češtiny,  
resp. vytvoření českých verzí nepřeložitelných vtipů (založených na dvojsmyslech v EN) 

Reference  www.adamek.cz/reference/2018-cerna-skrinka.jpg  

 

Data  2004 – 2014 

Projekt  Na jízdním kole nezávisle na těžko po Evropě (nejen za historií techniky) 

Podrobnosti   Několikatýdenní nezávislé cesty na jízdním kole s brašnami: 

 2004 – 2007: Čtyři systematicky navazující cesty po Evropě (1. ve skupině) 

 2008: Okolo ČR  

 2011: Okolo Polska (lehokolo)  

 2014: České vnitrozemí (koloběžka s návěsem) 

 Na kole z domu navštíveno celkem 22 zemí; táboření v přírodě  

 Navíc v r. 2013 cca týdenní cesta historickými dodávkovými vozidly (s jedním kolegou) 

 Smyslem je poznávání a rozšiřování znalostí – Orbem cognosco ergo sum 

 Kompletní realizace – příprava, organizace, spolupráce s médii a s výrobci / dovozci výbavy 

 Zpracování materiálů; provádění cestopisných prezentací pro veřejnost, ZŠ a SŠ 

 Více info: www.adamek.cz/kolo 

 

Data  2004 – 2005 

Projekty  Amatérská videotvorba 

Podrobnosti   Kompletní realizace semestrálních projektů – samostatně nebo ve skupině 

 Stažení videoklipu „Můj čas“ na www.adamek.cz/video/mujcas 

  

Data  2001 – 2002 

Projekt  Počítačový program pro domácí účetnictví, osobní finance 

http://www.adamek.cz/
http://it-tricka.adamek.cz/
http://www.adamek.cz/reference/2018-cerna-skrinka.jpg
http://www.adamek.cz/kolo
http://www.adamek.cz/video/mujcas
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Podrobnosti   Kompletní realizace pro Win95 (v C++ Builder), kompatibilní lehká verze pro DOS (Pascal) 

 Postup do celostátního kola SOČ (Středoškolská odborná činnost), vítězství v krajském kole 

 Ačkoliv jde o freeware, byl komerčně šířen (bez mého vědomí, souhlasu a podílu) 

 Ke stažení na www.adamek.cz/sw/ucto 

 

   

 

 

Praxe – Krátkodobá 
intenzivní spolupráce 

 

Datum  2003 (měsíční brigáda) 

Organizace  Lion Teleservices (Pardubice, provozovna Hradec Králové) 

Obor činnosti nebo odvětví  Telemarketing, call-centrum (poskytování telemarketingových služeb více firmám) 

Zastávaná funkce (činnosti)  Pasivní telemarketing (infolinka Opel); aktivní telemarketing (nabídka nápojových automatů) 

 
Datum  2001 (dvoutýdenní školní praxe) 

Organizace  JOSI (Červený Kostelec) 

Obor činnosti nebo odvětví  Počítačová firma (maloobchod s HW a související služby) 

Hlavní činnosti  Opravy starých počítačů a stavba nových 

 
Datum  2000 (dvoutýdenní školní praxe) 

Organizace  Telefon servis (Náchod) 

Obor činnosti nebo odvětví  Telefony a další technika – maloobchod a služby 

Hlavní činnosti   Práce u zákazníků: nastavování a programování pobočkových telefonních ústředen, instalace, 
opravy pevných telefonů; Obsluha zákazníků na prodejně: prodej mobilních telefonů 

 

 

Praxe – Volnější dlouhodobá 
spolupráce 

 
 

Datum  Cca r. 2005 – cca r. 2018 

Činnosti  Spolupráce s médii 

Organizace  Český rozhlas Hradec Králové (a další) 

Podrobnosti  Od r. 2005 občas host živých studiových rozhovorů (cestopisy, cykloporadna, ICT) 

Léto 2006, 2007 a 2008 pravidelné rozhlas. pořady – živé telefonické vstupy z cest do vysílání 

Více informací, přehled a záznamy: www.adamek.cz/media 

  

Datum  Cca r. 2004 – cca r. 2014 

Činnosti  Publikace článků v různých časopisech 

Podrobnosti  Reportáže; cestopisy; populárně-odborné články z různých oborů 

Přehled: www.adamek.cz/clanky/publikace 

 

Datum  Cca r. 2004 – cca r. 2019 

Činnosti  Spolupráce s výrobci a dovozci cykloturistických potřeb 

Organizace   Od r. 2004/2005 Rubena Náchod; Vella Náchod; Sportarsenal Lysá nad Labem 

 Od r. 2006 Bedimex Hronov; Campingaz CS Praha; R&B Mědílek Žacléř 

 Od r. 2008 Warmpeace Choceň 

Podrobnosti   V souvislosti s mými cyklocestovatelskými aktivitami 

 Propagace, testování prototypů, náměty a návrhy na změny a novinky 

 

 

Praxe – Konkrétní akce 
 

Data  7. – 9. 11. 2008, 27. 2. – 1. 3. 2009, 18. – 20. 3. 2011 

Akce  RVVZ Náchod (2008, 2009), RVVZ Hradec Králové (2011) 

http://www.adamek.cz/sw/ucto
http://www.adamek.cz/media
http://www.adamek.cz/clanky/publikace
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(Regionální setkání pracovníků ve volnočasových aktivitách pro děti a mládež) 

Pořádající organizace  DUHA Bartoňka Náchod, Aliance dětí a mládeže Hradec Králové 

S podporou  Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

Zastávaná funkce  Lektor kurzů (přednášek a dílen) 

Činnosti a odpovědnosti 
(ne všechny vždy) 

  Kurz „Táborové/oddílové weby a elektronické kroniky“ 

 Kurz „Přivolání pomoci v tísni – víc než telefonní čísla“ 

 Kurz „Cykloturistika – bezpečnost“ (2011) 

 

Data  24. – 28. 10. 2008, 12. – 14. 11. 2010 

Akce  CVVZ (2008 Přerov a 2010 Chrudim) 
(Československé setkání pracovníků ve volnočasových aktivitách pro děti a mládež) 

Pořádající organizace  DUHA Klub Dlažka Přerov, Altus Chrudim 

S podporou  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Zastávaná funkce  Lektor kurzů (přednášek a dílen) 

Činnosti a odpovědnosti 
(ne všechny vždy) 

  Kurz „Vysílačky nejen na táborech“ (2008) 

 Kurz „Táborové/oddílové weby a elektronické kroniky“ 

 Kurz „Přivolání pomoci v tísni – víc než telefonní čísla“ 

 Kurz „Cykloturistika – bezpečnost“ 

 

Data  3. – 7. 1. 2008 

Akce  Světový pohár žen v alpském lyžování – Špindlerův Mlýn 

Pořádající organizace  Skiklub Špindl produkce 

Pod záštitou  FIS (Fédération Internationale de Ski) 

Zastávaná funkce  Dobrovolník (pěší pořadatelská služba) 

Činnosti a odpovědnosti   Kontakt s (péče o) českými i zahraničními návštěvníky, novináři, trenéry a závodnicemi 

 Pomoc s přípravou, organizací a balením závodů 

 

Data  7. – 8. 2. 2006 

Akce  Hradecké ekonomické dny 

Pořádající organizace  Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 

Zastávaná funkce (činnosti)  Pořadatel (pomoc s organizací – péče o polsky mluvící účastníky konference) 
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Osobní schopnosti 
a způsobilosti 

 

 

Počítačové schopnosti a způsobilosti   MS Windows a běžné kancelářské aplikace (MS Office, TC, Nero, Win SCP, PS Pad, …) 

 Certifikát ECDL – absolvovány všechny moduly (1–7) – rok 2008, na MS Office verze 2003 

 Mobilní zařízení založená na Win. mobile standard / Pocket PC / Win CE; MS ActiveSync 

 Dříve synchr. SW pro starší zařízení (Casio: Masca, Datakom; Siemens: XTNDconnect PC) 

 Dříve MS DOS, běžné programy (NC, VC, Sea, Rar, T602, M602,…), tvorba .bat dávek 

 Tvorba webových prezentací 

 architektura webu: použitelnost webu; přístupnost webu; SEO; textový obsah 

 realizace kódu: validní XHTML 1,0 strict; validní XHTML 1,1; HTML 5; validní CSS 3; 
sémantika 

 PHP, MySQL (+návrh architektury databáze), javascript + AJAX, cookies, .htaccess a 
mod-rewrite, Sieve Mail Filtering Language 

 PSPad; Macromedia Homesite; Bradbury Topstyle Lite; dříve MS FrontPage (Express); 
phpMyAdmin 

 optimalizace pro nevidomé a slabozraké návštěvníky; optimalizace pro mobilní 
zařízení 

 Modelovací nástroje (základy: Visual Paradigm, Enterprise Architect, ArgoUML) 

 Střih videa (Adobe Premiere – středně pokročilý, bez náročnějších efektů; W. Movie 
Maker); NCH Video Capture Software – Debut; vektorová grafika v CorelDRAW – základy 

 Dříve programování pro MS DOS a Windows 

 realizovány fční projekty v: Borland Turbo Pascal (DOS); Borland C++ Builder (W95) 

 velmi malé škol. zkuš.s: Assembler pro 1čip.mikropoč. Intel 8051, Borland Delphi, Java 

 Dříve servisní programování telefonních pobočkových ústředen 2N Ateus/Omega 

 

Řidičský průkaz  A, B, B+E  

 B od r. 2001; praxe s dodávkami; příležitostně se soupravami až cca 5 tun / 14 metrů 
 

Jiné schopnosti a způsobilosti   Používání vysílaček na občanských pásmech – CB, PMR.  
Mezinárodní a česká hláskovací abeceda. 

 Amatérská videotvorba – kompletně: námět, scénář, produkce, režie, střih, … 

 Absolvovány kurzy související s děts.tábory: Prožitková pedagogika (2003); Zdravotník 
zotavovacích akcí (2004) + prodloužení (2008); Školení hlavních vedoucích táborů 
(2007) – všechny kurzy akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 Základní parašutistický výcvik – oprávnění na padák typu křídlo (r. 2005; jen 1 seskok) 

 

   

 

Koníčky a činnosti   Tvůrčí činnost (různé články, fotografie, weby, básničky, videa, zlepšováky, …) 

 Web www.adamek.cz je od r. 2012 pravidelně archivován Národní knihovnou ČR  
pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu 
za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. 

 Spoluautorství anglického textu písně „I don’t like U“  
(r. 2012, album „Ctrl+C, Ctrl+V“, skupina Heebie Jeebies) 

 Koloběžka (dříve cyklistika), cestování (celkem přes 60 tisíc km; rekord 354 km za den) 

 Prevence – bezpečnost cyklistiky a silničního provozu  
(rozhlasové rozhovory, semináře, články, web; návrhy na úpravy v dopravě – část realizov.) 

 Příroda, turistika, táboření; kynologie; pěší chůze; vodáctví (sjíždění řek) 

 Od r. 2005 dobrovolný dárce krve (obdrženy bronzová a stříbrná medaile prof. Janského) 

 2004 – 2005: Člen akademického senátu UHK a FIM UHK 
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Zájmy   ICT, webové technologie, přístupnost webu (pro nevidomé a slabozraké uživatele 

a pro uživatele nestandardních zařízení – responsivita), dříve telefony a mobilní zařízení, 
vysílačky, … 

 Technika a její historie, silniční doprava, dodávková vozidla, historická vozidla, 
youngtimery 

 Evropské jazyky, jejich možnosti a souvislosti 

 

 

Doplňující informace  www.adamek.cz/reference  

www.adamek.cz 

http://cz.linkedin.com/in/adamekcz 

www.adamek.cz/profil  

 
 

Ing. Martin Adámek 

Meziměstí, okres Náchod, květen 2022 

 

 
Cestopisné promítání, 2015 

 

Úvodní foto: Cestopisné promítání, 2017 
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