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Zajímavé technologie
● Magento 1.x & 2.x
● Napojení na

○ evropské dopravce
○ platební brány
○ systémy celní správy

● Elasticsearch
● PWA



www.ateli.dev
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Kdy a jak začít svojí kariéru?
Kolik z Vás momentálně někde pracuje?

Kolik z Vás má nějaké osobní projekty?

Kde byste chtěli být za 10 let?



Kdy je vhodné začít pracovat?



Kolik tomu věnovat času?
studium / práce / osobní rozvoj
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Junior 
programátor

● nadšení pro věc
● ochota učit se nové věci
● samostatnost
● věnovat tomu více času
● (zkušenosti s programováním)
● (umět se včas zeptat)



Medior 
programátor

● každá firma má požadavky jiné
● v dané technologii pracuje 1+ let
● znalost algoritmizace
● samostatnost při řešení 

komplexnějších úloh



Senior 
programátor

● hluboké znalosti daných 
technologií

● několik let praxe
● znalost verzovacích systémů
● zodpovědnost / pečlivost
● řešení komplexních problémů
● schopnost pracovat pod tlakem
● (mentoring juniorů)



Senior PHP 
programátor

trochu konkrétněji

● Znalost frameworku
● Schopnost řešit performance 

issues
○ složitost algoritmů
○ explain / indexy v MySQL

● Znalosti návrhových vzorů

● Ochota cestovat
● Znalosti GNU/Linux



Platové možnosti



*startupjobs.cz



*Rozličné platy na obdobných pozicích v rámci ČR



PHP 
frameworky

● Nette
● Symfony
● Laravel
● Zendpoužívané v ČR



E-commerce 
platformy



Jak správně 
napsat datum?

19. 12. 2019

19.12.2019



Takhle raději ne 
:-)
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