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Pracovní zkušenosti
-------------------
 
 
**2013–současnost** | ``UNIS COMPUTERS, a.s.``
 
  * Pozice: *Systémový inženýr* (zaměření na linux)
  * Typ: plný úvazek
 
Správa linux serverů pro zákazníky i interní infrastrukturu, tvorba a
instalace řešení postavených na OSS, Identity Management, 802.1x,
zabezpečení (nejen) webových aplikací, poskytování servisu a troubleshooting,
monitoring, kyberbezpečnost.
 
 
 
**2014–současnost** | ``SUITU websites SE``
 
  * Pozice: *Sysadmin/DevOps-ish*
  * Typ: DPČ
 
Kompletní správa interní infrastruktury postavená na linuxu, konfigurace
webserverů, CI/CD, monitoring, provoz podpůrných OSS aplikací pro team.
 
 
 
 
**2008–2014** | ``Malota Production, s.r.o.``
 
  * DPP, DPČ, Práce na volné noze (IČ 87126257)
 
Grafické práce, webdesign, podpora zákazníků, školení CMS, Adwords,
online marketing, vývoj webů.
 
 
 
 
Technické zkušenosti a znalosti
-------------------------------
 
**Linux**
..........
 
 
Server:
  Preferuji rpm distribuce. Obvykle RHEL a deriváty (CentOS, Rocky, ALMA)
  Na jednoúčelovky občas sáhnu po Alpine Linux.
 
Pracovní stanice:
  Archlinux, btw
 
Služby a aplikace:
  mailserver (Postfix, Dovecot, Rspamd, Amavisd-new, SOGo), DNS, databáze
  (MariaDB, PostgreSQL, Redis), webserver (nginx, apache, tomcat) a aplikace
  (php, nodejs, python, perl, go, …), reverzní proxy (nginx, HAProxy),
  Docker/Podman, storage (lvm2, mdraid, btrfs, zfs), firewall,
  CI/CD (Jenkins, Gitlab CI), Nexcloud, monitoring (Zabbix, ELK, NGINX Amplify),
  řízení přístupu do sítě 802.1x (FreeRADIUS), Graylog,
  zálohování (Bareos, rsnapshot)
 



 
**Identity management**
.......................
 
 
Dokončená implementace 4 projektů v NetIQ Identity Manager. Nyní se seznamuji s
CzechIdM od `BCV`_.
 
Správa LDAP: eDirectory, MS-AD, OpenLDAP, 389-ds, Samba4
 
Testování Keycloak, ADFS, FreeIPA a MidPoint.
 
**VMware**
..........
Správa ESXi/vSphere, Horizon (VDI), Workstation.
 
 
**Windows Server**
..................
Základní správa na úrovni admina.
AD, DNS, DHCP, GPOs, IIS, MSSQL
 
**Programování**
................
To, co potřebuji, si obvykle napíši v BASHi a v gitu se snad neutopím.
 
Nejsem programátor, ale s programovacími a značkovacími jazyky se setkávám často
(Python, PHP, Lua, Perl, Java/Groovy, Javascript, Powershell, atp.).
Když to situace/projekt vyžaduje, tak si dostuduju/dolepím.
 
 
**Opensource**
..............
Fanoušek opensource. Nejsem programátor, ale pokud mohu do projektu přispět,
tak si na to čas udělám. Dobrovolně spravuji pár linuxových balíčků.
 
 
 
----
 
A mnoho dalších zkratek se kterými jsem přišel do kontaktu, spravoval, nebo na
které se snažím zapomenout :) `Ask me`_.
 
 
 
Budoucnost
----------
 
Mám zájem se rozvíjet v oblastech DevOps obecně a automatizace, Ansible,
Kubernetes, Openshift, CEPH, produkty Hashicorp, hybridní cloud
 
 
 
 
Vzdělání
--------
 
**Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta**
.............................................................
  `Systémové inženýrstvı́ a informatika: Ekonomická Informatika`
 
  Závěrečná práce:
    ``Modernizace uživatelského rozhraní webové aplikace TeXonWeb``
 
    (CSS, HTML, Flexbox, TeXonWeb, Perl, Apache, SVN, UX, UI)
 
**Certifikace**
.................
Nesbírám, ale historicky jsem získal:
 
  - SUSE Certified Engineer (SCE) in Enterprise Linux - SLES 12



  - SUSE Certified Administrator (SCA) in Enterprise Linux - SLES 12
  - SUSE Certified Administrator in Enterprise Linux 11 (SCA)
  - SUSE Certified Engineer in Enterprise Linux 11 (SCE)
  - Identity Manager 4.5 Specialization
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*Naposledy aktualizováno 30.11.2022*
 
.. _josef@vybihal.cz: mailto:josef@vybihal.cz?subject=Odpověd%20na%20CV&body=
.. _Ask me: mailto:josef@vybihal.cz
.. _BCV: https://www.bcvsolutions.eu/czechidm-identity-manager/
.. _+420776618184: tel:+420776618184
.. _vybihal.cz: https://vybihal.cz/


