
Ing. Václav Kozák
Osobní údaje:
V k: ě 29
Adresa: Dlouhá, 1922 Kladno (aktuálně Praha-Nusle)
Tel.: 720757434
E-mail: azor.haf@gmail.com
WWW: www.plsql.cz
Průběh zaměstnání:
2012-2013 - Raiffeisenbank
Senior Oracle Developer 15 měsíců. Na projektu datové migrace (ETL). Rozvoj migračního toolu, vývoj a 
revize mapovacích procedur mezi migrovanými systémy a jejich výkonová optimalizace.
2008-2012 – Telefonica
PL/SQL programátor 3,5 roku. Souběžně 1 rok jako technicky garant za CRM – revize dokumentů/analýza
Siebel. Vyvoj v .jsp 6 měsiců.
Popis předchozí práce:
Raiffeisenbank: Cílem části projektu na které jsem pracoval byla migrace dat z dvou core banking systémů
(MIDAS a in-house řešení) do nového (Finacle). Mimo několika málo tabulek plněných přes db linky jsme
končili vylitím souborům pomocí Informatica PowerCenter, upload do Finacle řešil vendor (Infosys). Náš tým
společně s analytiky řešil mapování z okolních systémů (2 core + cca 20 podpůrných) do Finacle a vývoj
transformací. Moje práce byla rozvoj migračního toolu napsaného v PL/SQL a vývoj a revize mapovacích
procedur mezi systémy (PLSQL/SQL). Částečně vývoj vstupní stage v Informatica PowerCenter.
Optimalizace a údržba transformací – jednotlivých procedur i celého procesu datové migrace.
Telefonica: Konfigurovatelný engine v PL/SQL na dynamické generování kódu určený pro E2E systém k
zefektivnění stahování dat z okolních systémů/databází. Core E2E monitoring systému určeného ke
sledování stavů objednávek v ostatních systémech.Tvorba workaroundů a účast ve stabilizačnich týmech po
releasech. GUI v JSP na sledování transformací Oracle Streams. Vývoj na ETL.
Dříve:
Delphi: (Program na minimalizaci logických funkcí, http://www.slunecnice.cz/sw/karnaughova-mapa/),
Program na editaci klientů firmy Amisk.
J2SE: Program pro analýzu pozic stránek ve vyhledávačích (SEO), Sudoku (i J2ME),
Bakalářská práce: Program pro výuku psaní pro zrakově postižené.
Diplomová práce – Výuka psaní pro nevidomé pomocí hlasové syntézy – Linux, customizovaná Ubuntu
distribuce. (Programovací jazyk: JAVA+SHELL)
Vzdělání:
2007 – 2011 (inženýrské studium - dálkově)
ČVUT – FEL (Fakulta elektrotechnická, Praha)
Obor/specializace: Výpočetní technika, Počítačové sítě
2004 – 2008 (bakalářské studium - dálkově):
ČVUT - FEL (Fakulta elektrotechnická, Praha)
Obor/specializace: Vypočetní technika
2000 - 2004:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840, Kladno
Obor/specializace: Automatizační technika, PLC
Počítačové znalosti:
Nejlepší mé využití je jako leader/developer či anlytik v Oracle. Jsem schopen kvalitně navrhnout datovou
vrstvu (umím s nástroji Enterprise Achritect a PowerDesinger) i/a následné implmentace kódu v PL/SQL.
Domnívám se, že jsem vhodným kandidátem i pro peformance tunning (instance i aplikace). V Oracle
zvládám většinu technologii – neumím Formsy (umím APEX) a Spital. Jako DBA nejsem vhodný kandidát,
nicméně lze mi použít jako DBA na neprodukčních prostředí (vývoj, test, certifikační prostředí atd.). Shell
scripty – ano. Částečná znalost Informatica Power Center. Znalost Siebelu/Siebel Tools. SOA.
Podpůrné programy: SQL Developer/ PLSQL Developer, Perforse4 (SVN).

V minulosti jsem asi jako každý udělal nějakou internetovou stránku či napsal jednoduchý javascript či
program a mám tedy nějaké povědomí o CSS, (X)HTML,XML, PHP, Javascript, SEO, JSP, Java SE. Což,
prosím, aby případný zaměstanavatel chápal jako, že když obdržím požadavek, aby z DB byly odesílány
emaily s reporty, že mohou být v HTML/CSS. Či že až bude třeba volat WS z DB, že nebudu na WSDL



koukat jak tydýt. Pokud však předchozí technologie budou tvořit větší část práce, nejsem vhodným
kandidátem.
Certifikace:
Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional

Absolvované školení a semináře:
Writing High Quality PL/SQL Code (Steven Feuerstein/EN)
Oracle Database 10g: Advanced PL/SQL (Alena Bugarova/CZ)
Oracle Database 10g: SQL Tuning (Alena Bugarova/CZ)
Oracle Database 10g: Administration Workshop I
Siebel 8.1.x Tools (Lynda Anderson/EN)
Siebel 8.1.x Business Automation (Nikolas Kourtis/EN)
Siebel 8.0 Fundamentals (David Abernethy/EN)
Siebel 8.1.x Installation And System Administration (David Abernethy/EN)
Spoluprace tymů (interni školeni Telefonica ČR)
Kreativní myšlení(interní školení Raiffeisenbank)
Jazykové znalosti:
Čeština - mateřsky jazyk
Angličtina – TBD (na angličtině pracuji, ale ještě se necítím na to napsat komunikační úroveň)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace o hledané práci
Lokalita, ve které hledáte práci:
Praha, Czech Republic
Jsem ochoten uvažovat o Bratislavě.
Dopl ující informace o charakteru hledané práce:ň
Hledám práci jako analytik/programátor/team-leader v PL/SQL, preferován finančni sektor. Ideálně
MAA : Oracle Streams a/nebo RAC. Větší projekt jako výzva vítán.
Požadovaná mzda:
65 000 CZK+ (na HPP)
Druh pracovního poměru:
hlavní pracovní poměr
Druh pracovní smlouvy:
hlavni pracovni poměr, IČO, práce na dobu určitou
Termín možného nástupu:
ihned, preferuji nástup cca měsíc po vzájemné commitu – ale není podmínkou
Omezení:
Nejsem ochoten pracovat ve společnosti Telefonica (a v jejím okolí) a pro společnost Accenture


