
Profil lektora – Jan Andrš 

 
 Vystudoval jsem obor ekonomie na Soukromé obchodní akademii 

Podnikatel v Karlových Varech. 
 Jsem lektorem působícím od roku 2014především v oblasti technických 

oborů, práce s počítačem a programování  
 Mám dlouholetou praxi ve tvorbě webových stránek, od jednoduchých 

vizitek po složitější weby postavené na známých redakčních systémech, 
programování a vývoji nejen webových aplikací. 

 Vedle vývoje software se rámcově zabývám překlady z i do anglického 
jazyka včetně technických oblastí 

 Zajímají mne nové technologie i metody jejich užívání, a proto se stále 
věnuji zdokonalování svých schopností v nejrychleji se rozvíjejícím oboru 
moderní historie 

 Vše, co přednáším, sám používám v praxi. Vždy se snažím mít ke svým 
klientům co nejosobnější přístup a přizpůsobit svoji výuku praktickým 
konkrétním cílům každého jednotlivce 

 

Čemu se věnuji: 
 tvorba www (HTML / CSS) 

 webové redakční systémy (Wordpress) 
 vývoj aplikací (Javascript, PHP, ..) 
 vedení vzdělávacích kurzů 

 příprava postupů a školících materiálů 

 montáž hardware a správa systémů i sítí 
 překlady (Aj) 

 

 

Praxe v oboru: 

 jako školitel a konzultant IT technologií působím od roku 2014 

 praxe jako školitel kurzů společnosti JUBELA (kurzy z oblasti IT a kancelářských procesů) v rámci 
projektů společnosti. Součástí kurzů je testování a asistence při kvalifikačních zkouškách. 

 příprava kurzů Webdesign/Tvorba webových stránek včetně tematického rámce, materiálů, postupů 
a celé metodiky výuky i závěrečných testů. 

 školení kurzů měkkých dovedností administrativních a manažerských kurzů včetně asistence u testů 
profesní kvalifikace  

 

Profesní praxe 

 působí v oblasti IT od roku 2011 

 tvorba webů a webových aplikací a další IT služby pro nezávislé subjekty 

 od roku 2015 externí programátor pro společnost Optimo Consulting 
 

Dosažené vzdělání a certifikace: 
 nejvyšší vzdělání: Středoškolské / Soukromá obchodní akademie Podnikatel v Karlových Varech 

 Cambridgeský certifikát pokročilé Angličtiny / Cambridge Certificate of Advanced English – CAE, 
úroveň C1 dle CEF 

 certifikáty kvalifikačního standardu: 
◦ Tvorba www 
◦ Programování webových aplikací 
◦ Správa sítí v malých a středních podnicích se státní kvalifikační zkouškou 
◦ Státní kvalifikační zkouška Asistent/ka, sekretář/ka 

◦ Management jakosti 


