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|menuji se Lukáš |elínek (*t977), vystudoval jsem FEL CVUT v oboru Výpočetnítechnika.
Dlouhodobě se věnuji informačnímtechnologiím, se zaměřením na oblast výryoje softwaru,
zejména webo,r,ých aplikaci s důrazem na využitíotevřených 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 společníkema jednatelem
společnosti AIKEN s.r.o. působicív oblasti informačníchtechnologií.

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

Linux

20t0).

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

technologií.

Radkem Benešem, MSc. spolupracuji na projektech bezpečnostního charakteru (bezpečný
přenos dat, šifrování elektronické podepisování, bezpečnéukládání a distribuce klíčůatd.).
|sem s ním velmi spokojen, a to jak z pohledu profesního (z hlediska jeho odborného přístupu
S

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 nejŠiršímkontextu, ale přitom s neopominutím
detailů. V oblasti projektového řízenía vedení týmu bych u Radka Beneše vyzdvihl zejména
jeho konstruktivní přístup, kvalitní časovéplánování a koordinaci činnostíuvnitř 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 společnépráce, tak i bezproblémového průběhu práce samotné.
Ing. Lukáš |elínek
jednatel AIKEN s.r.o.
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