Bc. Tomáš Kraus
Jsem Visual & User experience designer
Je mi 30 let a žiji v Praze. Designu se věnuji přes 10 let.
Mám rád výzvy, rád se ptám, objevuji, tvořím a učím se.
info@tkraus.cz
+420 603 307 174
www.tkraus.cz
www.linkedin.com/in/tkrauscz

Pracovní zkušenosti
UX designer

3/2020 - současnost

Košík.cz
UX/UI rozvíjení produktu jednoho z největších e-commerce projektů v ČR.
- Prototypování, design (Figma), research
- Komunikace napříč různými odděleními business, marketing, web a mobile developeři
- Kooperace v ~20 členném agilně řízeném týmu (Product owners za různé platformy, FE & BE
vývojáři, scrum masters)

UX designer

8/2018 - 2/2019

Sharry Europe
Budování zcela nového produktu administrace pro digitální platformy pro chytré budovy, který
využívají ti nejinovativnější developeři jako jsou SKANSKA a HB REAVIS
- Komplexní user experience analýza, deﬁnice uživatelských rolí, users ﬂow, tvorba informační
architektury a realizace interaktivního prototypu (UXpin) pro desktopovou aplikaci Sharry
Webadmin
- Kooperace (JIRA) v agilně řízeném ~10 členném týmu (Product Owner, FE & BE, Android & iOS
vývojáři)

UI / UX designer

3/2016 -7/2018

Proﬁnit EU
Návrh UI aplikací v oblasti ebanking pro klienty jako Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka,
Edenred, a další.
- Design interních systému a desktopových aplikací v oblasti ﬁnančních služeb (UX - analýza,
research, understand, wireframing, validace. UI - graﬁcký návrh, validace, graﬁcký manuál,
dokumentace )
- Realizace dílčích části systémů, dle stávajících styleguides projektů např. George od ČS
- Kódování šablon pro aplikace (HTML, LESS)
- Kompletní vizuální záštita projektů (brand, webdesignu, napojení na Wordpress, návrh
marketingových materiálů, příprava tiskových dat, editace videa a postprodukce)

Support manager

11/2013 - 10/2014

Breezy
Řízení všech stávajících projektů: Freshlabels, Lionsport (největší eshop Adidasu v ČR), Insidecor,
Svět-zdraví, La Bottega, Chateau Mcely a další.
- komunikace s klienty (sběr požadavků a předávání na osobních setkáních s klienty)
- task & time management (JIRA), řízení týmu ~5 vývojářů (FE a BE vývojáři)
- redesign a tvorba graﬁckých návrhů (Adobe Photoshop)
- kódování šablon (HTML, LESS, JS, Git)

Webdesigner / Graﬁk

11/2012 - současnost

Freelance
Realizace kompletních webových řešení - prototypování, design (FIgma, Adobe XD, Adobe
Photoshop) kódování šablon (LESS) a funkční napojení na Wordpress. Tvorba ﬁremních identit,
graﬁckých prací, návrh propagačních materiálů a tiskovin (Adobe
Illustrator/InDesign/Photoshop).

Vzdělání
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

2010 -2013

Bc., Softwarové technologie a management - Web a multimedia

SPŠ Sdělovací techniky, Panská

2006 -2010

Maturita, Obrazová a zvuková technika - technické zaměření

Dovednosti
UI / User experience design / Visual design
Realizace pixelperfect designu / Time a task management / Sběr požadavků / Tvorba
informační architektury, person, usecasů / Tvorba graﬁckých manuálů a styleguides / Tvorba
dokumentace / Schopnost pracovat v agilním prostředí a další principy a zásady efektivní
práce
Adobe Creative Suite
Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere (vše expertní úroveň)
Prototypování (wireframy, funkční a interaktivní prototypy)
Figma / Adobe XD / UxPin / Axure / Balsamiq / InVision / Sketch (vše expertní úroveň)
Kódování a programování
HTML / CSS / LESS / SASS (vše pokročilá úroveň)
PHP / GIT / Javascript / MySQL (vše základní úroveň)
Wordpress / MailChimp (vše pokročilá úroveň)
Další
Řidičský průkaz skupiny B (od roku 2018)
3D graﬁka (Autodesk Maya)

Fotografování / Příprava tiskových dat / Editace a postprodukce videa

Jazykové znalosti
Angličtina (psaní i mluvení - znalost umožňující profesionální práci)
Čeština (rodilý mluvčí)

Zájmy
Baví mě sledovat trendy v designu i mimo pracovní dobu. Někdo tomu přezdívá “nemoc z povolání”,
ale pro mě to je inspirace.Baví mě nejenom digitální design, ale i produktový nebo třeba obalový
design.Jsem dobrodruh a , obdivuji přírodu a rád poznávám nová místa, lidi i kulturu. Jednou jsem
dojel na kole k moři nebo jsem dostopoval z Gruzie do Thajska. Každoročně také jezdím na dětský
tábor. Sport je pro mě odreagování z digitálního světa.

