
MichalJežek

IT
 P

ak
a

Jakou práci teď děláš?
Máme společnost, která monitoruje ceny ob-
chodů na internetu. Tato data analyzujeme a 
poskytujeme prodejcům. 

Co je zde největší výzva?
Celý proces se skládá ze stažení dat, spáro-
vání produktů a reportingu. Každá oblast je 
vlastně samostatný obor, ale nejvíce nepro-
bádanou oblastí je párování.

Pracujete s velkým objemem dat, jak ten-
to problém řešíte?
Hodně se teď píše o big datech, ale vždy je 
potřeba řešit konkrétní problém a na ten po-
užít vhodnou technologii. Pokud použiji Mon-
goDB jako centrální zdroj dat, nemusí to být 
vždy optimální řešení, protože třeba zjistíte, 
že řešit performance issues není tak snadné 
jako u normálních relačních DB. 

Na jakou oblast se v IT zaměřuješ?      
Dříve jsem programoval zejména v C# a Java. 
Aktuálně více řeším databáze, a to jak návrh, 
tak hlavně pak optimalizace v T-SQL. Nyní 
jsem také psal v DAXu. To je dotazovací ja-
zyk pro analytické služby a rozhodně to byla 
výzva.

Plánujete na Pace rozvíjet své aktivity?
Uvidíme, jak se bude dařit, ale chtěli bychom 
výhledově několik lidí na Pace zaměstnat pro 
support a případně i na kódování našeho 
portálu.



kdo jsem
Nejoblíbenější televize?  
Televizi nijak moc neřeším. Několik let jsme 
neměli žádnou a teď jsem naposledy sledoval 
olympiádu a MS ve fotbale. 
Kde bys žil, kdyby Nová Paka byla zrušena? 
V Plzni, je to pěkné město s dobrou polohou a 
krásným centrem. Mají dobře vyřešenou měst-
skou hromadnou dopravu a v centru je možné být 
do 5 min. 
Kdy jsi začal s děvčaty?
Přibližně 15–16 klasicky na disko Pecka.
Které nemoci se bojíš? 
Všechny nemoci jsou nepříjemné
Které povolání nejvíce oceňuješ? A proč? 
Nejsem zastáncem konkrétního povolání, 
ale oceňuji, když člověka práce baví, je to ihned 
vidět.
Jaká vlastnost ti nejvíc vadí na ostatních? 
Nespolehlivost. 
Čeho si nejvíce vážíš na svých přátelích? 
Spolehlivosti a u většiny racionálního přístupu 
k životu.
Máš nebo chceš mít nějaké zvíře? 
Rozhodně psa. Vyrůstal jsem se psem a to stejné 
chci poskytnout dětem.
Tvůj nejoblíbenější český film?
Asi Vrchní, prchni.
Koho vyloženě nesnášíš? 
Dlouho to nebyl nikdo, ale teď vede určitě pan 
prezident.
Umíš poskytnout první pomoc? 
Ano.
Kde bude Česká republika v roce 2100? 
Doufám, že svobodná. 
Za co nejvíce utrácíš? 
Za nájem a půjčku.
Tvůj oblíbený sport? 
Turistika, lezení a teď se zase trochu vracím 
k tenisu.
Tvá jiná oblíbená zájmová činnost? 
Občas rád hraju na PC, teď prevážně WoT a chtěl 
bych se dostat s WN7 na 1300. Taky rád někdy 
vařím, perfektně u toho relaxuji.
Tvoje oblíbená muzika? 
Sepultura a Apocalyptica.
Oblíbený televizní seriál? 
Z novějších Big bang theory a Červenej trpaslík.
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