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|menuji se Lukáš |elínek (*t977), vystudoval jsem FEL CVUT v oboru Výpočetní technika.
Dlouhodobě se věnuji informačním technologiím, se zaměřením na oblast výryoje softwaru,
zejména webo,r,ých aplikaci s důrazem na využití otevřených technologií. Pracoval jsem jako
výuojár softwaru (firmy AEGIS s.r.o. a ERA a.s.) a jako administrátor IT (Nemocnice Kutná
Hora).

Od roku 2005 podnikám v oblasti ICT, zejména qfiloje softwaru, weboqých technologií
a internetoqých komunikací. Od roku 2010 jsem jediným společníkem a jednatelem
společnosti AIKEN s.r.o. působicí v oblasti informačních technologií.

||ž více než 10 let pravidelně publikuji odborné článlry v čes\fch tištěných i internetoqých
časopisech zaméíených na informační technologie a open-source software - v současné době
především v magazínech ,,LinuxEXPRES" a ,,Open source a praxe". |sem autorem dvou knih:
,,|ádro systému Linux Kompletní prŮvodce programátora" (Computer Press, 2008)
a,,V1qtuáííme vlastní distribuci Linuxu - Od návrhu po fungující systém" (Computer Press,
20t0).

Od roku 20LI jsem členem Komise rady města Kutné Hory pro rozvoj informačních
technologií.

S Radkem Benešem, MSc. spolupracuji na projektech bezpečnostního charakteru (bezpečný
přenos dat, šifrování elektronické podepisování, bezpečné ukládání a distribuce klíčů atd.).
|sem s ním velmi spokojen, a to jak z pohledu profesního (z hlediska jeho odborného přístupu
k věci i z hlediska projektového řízení), tak z pohledu lidského.

Y zá|ežitostech odborných si u Radka Beneše cením především jeho schopnosti vnímat
problematiku (a zejména fu bezpečnostnÍ) v nejŠirším kontextu, ale přitom s neopominutím
detailů. V oblasti projektového řízení a vedení týmu bych u Radka Beneše vyzdvihl zejména
jeho konstruktivní přístup, kvalitní časové plánování a koordinaci činností uvnitř qýrnu.

Považuji Radka Beneše za poctivého a korelitního člověka, jednajícího na rovinu, otevřeného
všem podnětům, nápadům, ale i kritice. Výborně se mi s ním spolupracuje, je zárukou jak
qýtečných qýsledků společné práce, tak i bezproblémového průběhu práce samotné.

Ing. Lukáš |elínek
jednatel AIKEN s.r.o.

2, dubna 2012elrl\,r
-I

Al
lčo zlilgo+lo, DlC cz24698/t40
Jakubská 3,284 01 Kutná Hoía
ili ltz4í3, mobll 606 362 3t5
www.aiken.cz. alken@alkgn,cz

A|KEN s.r.o. - Jakubská 3,28401 Kutná H_ora - tel.3'12312 4'l3 - mobil 606 362 3,15 - e-mail: aiken@aiken.cz
Ěo zregaqn - otó czzlag*44o - ě. úětu 43-72425302,17 l o1oo

SpoleČnost je zapsána pod spisovou znaěkou C 166988 vedenou u rejstříkového sou'du v praze,


