Životopis
Osobní údaje
jméno: Mgr. Jan Hučín
narozen: 8. listopadu 1967 v Praze
bydliště trvalé: Krokova 9, 128 00 Praha 2 
stav: ženatý, dcery Karolina (*2004) a Hedvika (*2006)
zdravotní stav: dobrý
vzdělání: vysokoškolské – MFF UK, obory matematická statistika, učitelství matematiky pro SŠ
jazykové znalosti: aktivně angličtina (pokročilý, avšak bez certifikátu), ruština, částečně němčina
Zaměstnání a praxe
od X. 2002	HPP: Ústav pro informace ve vzdělávání – statistik, analytik, programátor, konzultant
	VPP, DPP: Konzultant, webmaster, publicista, programátor 
VII. 1998 – VIII. 2003	živnostník, předmět podnikání Zpracování počítačových dat – hlavní odběratelé Scio o.p.s. a ADVICE.CZ s.r.o., tvorba webových stránek a programování PHP, statistické analýzy a prezentace
IV. 1993 – VI. 1998	Gymnázium Praha 4, Ohradní 55 – učitel IVT a matematiky, správce výpočetní techniky
VII. 1992 – III. 1993	Oddělení pojistné matematiky v České pojišťovně – pojistný matematik
X. 1991 – VI. 1992	Základní vojenská služba
VII. – IX. 1991	Oddělení pojistné matematiky v České pojišťovně – pojistný matematik
Studium
1985 – 1991	Matematicko-fyzikální fakulta UK, obor matematická statistika, všechny zkoušky včetně státní závěrečné zkoušky s prospěchem výborným (studium prodlouženo o 1 rok kvůli vysokoškolské stávce a angažovanosti ve studentském hnutí v letech 1989 a 1990), téma diplomové práce: Moderní metody v analýze časových řad
1981 – 1985	Gymnázium W. Piecka s rozšířenou výukou matematiky, Praha 2, W. Piecka 2; maturitní zkouška z Čj, Rj, M, F s průměrem 1,00
1978 – 1981	II. stupeň ZŠ – Základní škola Praha 8, Lyčkovo n. 6, třída s rozšířenou výukou matematiky
1974 – 1978	I. stupeň ZŠ – Základní škola Praha 4, Jánošíkova 1300
Další vzdělání, kursy, semináře
·	Letní škola učitelů IVT pořádaná MFF UK, dvoutýdenní seminář na podzim 1993
·	Rozšiřující studium učitelství matematiky pro SŠ, absolvováno na MFF UK 1997–1999
·	Kurs tvorby didaktických testů – seminář Scio, nadace na podzim 1998
·	Školení interních auditorů pro systém řízení jakosti ISO 9000:2001, absolvováno v březnu 2001 – získáno osvědčení pro výkon funkce interního auditora
Znalosti, dovednosti, schopnosti, zkušenosti, úspěchy
Matematika, statistika
·	Standardní a pokročilé metody matematické statistiky (např. t-testy, ANOVA, analýza časových řad, neparametrické metody, vícerozměrné statistické metody, vícerozměrné kontingenční tabulky)
·	Praxe v návrhu, zadání a zpracování výběrových šetření
·	Tvorba statistických analýz a zpráv (nepřetržitá praxe od roku 1998): od rutinních popisných výstupů až po podrobné sekundární analýzy
·	Metodika tvorby didaktických testů (praxe 6 let jako autor testových úloh, desítky hodin vedených seminářů na toto téma)
·	Znalost statistického SW: SPSS, prostředí R
Programování (newebové)
·	Visual Basic for Applications
·	Prostředí R pro zpracování dat a statistickou analýzu
·	Pascal, C++
·	Lotus Notes (částečně)
·	znalost formátu RTF

Webové technologie
·	(X)HTML
·	CSS
·	Javascript
·	PHP (včetně OOP)
·	AJAX
Referenční weby:
http://suplik.petnik.cz, http://www.petnik.cz (kompletní řešení včetně vlastního CMS)
http://www.goodday.cz, http://desky.ifolk.cz, http://online.internetfolk.cz (realizace dodaného grafického návrhu, aplikační vrstva, rozhraní pro autorizovaný přístup)
http://redakce.ifolk.cz/plan (aplikace pro plánování článků, vyžaduje autorizaci)
http://karolina.petnik.cz, http://hedvika.petnik.cz (malé fotogalerie pro radost…)
http://news.ifolk.cz, http://slavia.petulka.cz (webdesign)
Další aktivity:
Blog o internetu a souvisejících problémech – od března 2004, desítky odborných článků.
Moderátor rozsáhlé diskuse na jakpsatweb.cz.
Správa dat
·	MySQL, PostgreSQL
·	MS Access
·	XML, XSLT
Obecná práce s PC
MS Office (Word, Excel, Acess, Powerpoint) – pokročilé ovládání (např. hromadná korespondence, styly, analýza dat, práce s grafikou, programování maker)
·	Základy DTP sazby pomocí MS Publisheru
·	Bitmapové grafické editory (GIMP, MS Photo Editor, IrfanView, částečně Adobe Photoshop)
Jazykové znalosti
English is no problem, even when reading special and technical texts. Ich kann auch Deutsch sprechen, aber es ist nicht so gut wie Englisch, ich habe sehr lange Zeit Deutsch nicht geschprochen und alles vergessen. У меня экзамен на аттестат зрелости по русскому языку и, хотя это много лет назад, дела неплохи. Je ne parle pas francais.
Jiné
·	Zkušenosti s vedením kolektivu a s prací v týmu
·	Velmi dobrá znalost českého jazyka (praxe 2 roky jako interní jazykový korektor)
·	Trestní bezúhonnost
Osobní charakteristika a postoje
·	Preferuji spolehlivost, dochvilnost, samostatné a tvůrčí řešení problémů.
·	Vyplatí se přemýšlet předem a investovat námahu v přípravné fázi.
·	Vždy je co vylepšovat, vždy je co se učit.
·	Jsem nekuřák, mám rád pravidelný životní rytmus. Přiměřený odpočinek a možnost věnovat se v rozumné míře zálibám činí člověka spokojeným a značně zvyšuje jeho pracovní výkon. Tím spíš, pokud dělá práci, která ho baví.
Další zájmy
Hudba, aktivní publicistika (weblog, webzine www.ifolk.cz, časopis Folk&Country), sport (cyklistika, plavání), turistika, šachy
Kontakt
adresa viz výše, tel. +420737904870, e-mail honza@ifolk.cz

