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 Přes osm let aktivní v oblasti tvůrčího psaní – próza, komiksové scénáře. 
 Tři roky praxe v psaní odborných textů a studií na zakázku pro Referáty za babku 
(živnostník Petr Lukáč), od roku 2008 podnikání na vlastní jméno ve stejném oboru. 
 Zkušenosti s vedením zaměstnanců a jejich přijímáním, komunikace se zákazníky a 
řešení reklamací. 
 Dovednosti v oblasti týmové spolupráce, jednání s lidmi a plnění pracovních úkolů ve 
stanovených termínech v kvalitním provedení. 
 Bakalářská práce Depozitní operace bank získala Cenu Ludwiga Scharingera za nejlepší 
bakalářskou práci v oboru bankovnictví za rok 2008. 
 
Pracovní zkušenosti 
2008 – současnost Podnikání na vlastní jméno v oboru poradenské činnosti a zpracování 

odborných prací na zakázku. Texty zaměřeny na ekonomické a právní 
vědy. 

2006 – 2008 Zpracovatel odborných textů a „administrative manager“ ve 
společnosti zabývající se psaním textů na zakázku. Spojeno s vlastní 
tvůrčí činností, vedení zaměstnanců a komunikace se zákazníky. 
Rozdělování úkolů 100 zaměstnancům, brigádníkům. 

2005 – 2010 Nezisková činnost redaktora a šéfredaktora internetových magazínů. 
Psaní článků a recenzí na různá témata – studium, literatura, film, 
historie. Odpovědnost za 20 redaktorů-dobrovolníků. 

 
Mimopracovní činnosti 
Publikační činnost Technokouzla : aneb příběhy z jiných světů. Ostrava : KEY Publishing, 

2008. ISBN 978-80-87071-64-9. (Jako spoluautor se dvěma 
povídkami.) 

Pěna dějin : anebo Příběhy, které se nestaly (?). Praha : Tribut EU, 2009. 
ISBN 978-80-7399-865-3. (Jako spoluautor s jednou povídkou.) 

 Bunkr 1 : komiksová revue. Praha : Seqence, 2008. ISBN 978-80-
903988-5-6. (Jako redaktor komiksového sborníku.) 

AARGH! č. 9. Brno : Analphabet Books o.s., 2009. (Podílel jsem se 
scénářem na jednom z komiksů.) 
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