


2020, 2023

Období

Webové stránky, Mobilní aplikace

Služby

Odbor školství MHMP

Klient

Schola Pragensis — online verze 

veletrhu pražských škol

Projekt
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Září 2022 - nyní

Období

Mobilní aplikace, Algoritmizace

Služby

OSVČ

Klient

Moderní aplikace  

podporující studii plánovaného 

těhotenství

Nataneo

Projekt
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2022 - nyní

Období

Webová stránka

Služby

Nemocnice Na Františku

Klient

Nemocnice Na Františku — 

Webové stránky a vizuální identita 

nemocnice

Projekt
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Listopad 2022 - nyní

Období

Mobilní aplikace, Automatizace

Služby

ForestBit

Klient

Vzdělávací aplikace  

pro chytré ovládání 

hyproponických farem

ForestBit EDU

Projekt
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2020 - nyní

Období

Webová stránka

Služby

MŠMT

Klient

Edu.cz — Garantované informace 

MŠMT o strategickém směřování 

regionálního školství, provozu a 

řízení škol

Projekt
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2020 - nyní

Období

Webová stránka

Služby

Magistrát hlavního města Prahy

Klient

Praha školská — vše o vzdělávání 

a školství na území hlavního 

města

Projekt
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Vývojové studio

SegmentONE
Urban agrivoltaic

ForestBit
Vývojové a kreativní studio

200solutions

 Softwarehouse České IT Akademie
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Codemagic

Redux

Kubernetes

Slack

Git

Řízení

MongoDB, PostgreSQL

Docker

Google Cloud Platform, Firebase

TypeScript

Node.js

Backend

RxDart

Riverpod

Flutter

Dart

Mobilní aplikace

React

Vue.js

HTML/CSS/JS

Webové stránky

Technologie
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Spuštění aplikace zahrnuje nasazení a 
monitorování výkonu, aby byla aplikace 
dostupná pro uživatele. Výsledkem je 
funkční aplikace, která splňuje požadavky 
zákazníka a uživatelů. Úspěšné spuštění 
zajišťuje, že je aplikace připravena na 
používání a k dispozici pro uživatele.


Spuštění a testování

Vývoj je klíčovým krokem v procesu tvorby 
kvalitního softwaru. V rámci tohoto 
procesu se zaměřujeme na efektivní řešení 
technických výzev a zajištění vysoké 
kvality kódu. Výsledkem vývoje je plně 
funkční aplikace, která splňuje všechny 
požadavky zákazníka a je připravena pro 
nasazení. Důkladný vývoj aplikace zajišťuje, 
že aplikace je spolehlivá, udržovatelná a 
snadno rozšiřitelná.

Vývoj

Návrh UI/UX hraje klíčovou roli při tvorbě 
kvalitních webových a mobilních aplikací. V 
rámci tohoto procesu se zaměřujeme na 
usnadnění interakce uživatelů s aplikací, 
maximalizaci uživatelského zážitku a 
minimalizaci frustrace. Výsledkem  je 
ucelené uživatelské rozhraní, které je 
intuitivní, snadno ovladatelné a 
přizpůsobené potřebám cílové skupiny 
uživatelů.


Návrh UI/UX

Analýza projektu umožňuje důkladné 
posouzení cílů, nákladů a rizik spojených s 
realizací projektu a v rámci této analýzy 
jsou identifikovány klíčové faktory úspěchu 
a potenciální překážky. Výsledky analýzy 
projektu jsou klíčové pro plánování a 
rozhodování v průběhu celého projektu.

Analýza

Komplexní projektové řešení
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