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Vzdělání 

2011 – 2014 (Mgr.) Slezská Univerzita v Opavě, obor Informatika a výpočetní technika 

2007 – 2010 (Bc.) Slezská Univerzita v Opavě, obor Informatika a výpočetní technika 

 SPŠ elektrotechnická Havířov 

Praxe 

2015 

Samostatná činnost (podnikání) 

 Tvorba webových stránek 

 Prodej info produktů 

 Vzdálená správa stanic 

2007 – 2015 

JR Soft s.r.o., Opava, technik 

 Řízení outsourcingových projektů a správa svěřených systémů 

 Konzultační činnost v oblasti informačních technologií a informační 

bezpečnosti 

 Návrh počítačových sítí a systémů 

 Návrh kamerových systémů 

 Servis velkých podnikových tiskáren 

2007 Slezská Univerzita v Opavě – operátor výpočetní techniky  

Osvědčení, certifikáty 

Google Digitální Garáž - znalosti z online marketingu 

E-mail Academy 

Cisco CCNA Exploration: Network Fundamentals 

Certifikát technického školení KYOCERA na modely tiskáren a kopírovacích strojů  

Odborné znalosti 

Redakční systém WordPress, PHP, MySQL, MioWeb, SmartEmailing, FAPI, MailChimp, MailerLite 

Návrh a administrace počítačových sítí: administrace switchů a routerů (Cisco, HP, Allied Telesis, Zyxel); 

administrace systémů rodin UNIX (Linux - základní) a MS Windows Server (implementace a administrace 

Active Directory a GPO); implementace a administrace firewallů, UTM a IPS – Checkpoint, Zyxel; 

implementace a administrace virtualizačních technologií VMware vSphere, MS Hyper-V spolu s nástroji 

Veeam; implementace terminálových serverů za pomoci AADS a OpenVPN. 

Profesní zkušenosti a některé vybrané významné projekty 

2015 – 2017 Tvorba webových stránek, vzdálená správa, poradenství 

2010 – 2015 
Březovská zemědělská, a.s. – implementace a správa sítě, stanic, periférií a 

VPN spojů 
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2009 – 2015 Witzenmann Opava, s.r.o. – servis tiskáren a kopírovacích strojů 

2009 – 2013 
TOLOSANER a.s. - implementace a správa VPN spojů mezi čerpacími 

stanicemi 

2008 – 2015 
Dental Medicine K.s. - implementace a správa sítě, stanic, periférií a VPN 

spojů mezi ordinacemi 

2007 – 2015 
ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice – správa sítě, serverů, stanic a periférií, 

implementace a správa kamerového systému bioplynové stanice 

2007 – 2015 
Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace - implementace 

a správa sítě, stanic, periférií a VPN spojů mezi středisky 

2007 – 2015 
Ordinace zubních a praktických lékařů v Moravskoslezském kraji - 

implementace a správa sítě, stanic, periférií, podpora software 

Vybraná publikační činnost 

CHLEBÍK, Dušan. Jak ve 3 krocích převést video nebo audio do textu [online]. 2016. Dostupné z: 
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CHLEBÍK, Dušan. Tvorba dokumentů hlasem [online]. 2016. Dostupné z: http://dusanchlebik.cz/vzdelavani/ 

CHLEBÍK, Dušan. Monitoring a zabezpečení firemní sítě. Opava, 2014. Magisterská diplomová práce. Slezská 

univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě. Vedoucí práce RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. 

CHLEBÍK, Dušan. VPN sítě. Opava, 2010. Bakalářská práce. Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká 

fakulta v Opavě. Vedoucí práce RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. 
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