
 

 

 

Pracovní zkušenosti 

04/2020–04/2022 /Avast 
Ředitel Inovace v oblasti ochrany identity uživatelů, od 9/2021 poradce v této oblasti. Vytvořen návrh produktu pro 
ochranu identity uživatele, schválen vedením společnosti, započaty práce na projektu a nábor týmu. Následně 
spolupráce na akvizici dvou zahraničních firem podnikajících v oblasti ochrany identity. Podány čtyři patentové 
přihlášky v oblasti ochrany identity uživatele. 

06/2013–02/2020 / Avast (dceřiná společnost Jumpshot) 
Práce na projektu analytiky velkých dat – různé role od vedení týmu datové analytiky přes produktový management a 
data operations až po akvizici nových datových zdrojů. Vedení dceřiné firmy sídlilo v US, kde byl také cílový trh pro 
datové produkty. Firmě se podařilo rozrůst za sedm let z 5 na 230 zaměstnanců s tím, že se každý rok téměř 
zdvojnásobil obrat, počet klientů i tým. 

09/2010–05/2013 / Economia 
Vedoucí vývoje a následně ředitel divize Nová média odpovědný za vývoj portálu iHned.cz, archivu HN a elektronických 
čteček obsahu a webů ostatních médií. Vytvořena první nativní čtečka digitální verze obsahu novin pro iPad v ČR i první 
multiplatformní čtečka digitální verze obsahu. Práce na inovaci prodeje digitálního obsahu a předplatného tištěné 
verze novin. 

05/2005–08/2010 / Seznam 
Vedení vývoje pracovního portálu Spráce.cz, tvorba klientské aplikace pro řízení náborového procesu, integrace a 
sdílení dat s obchodními partnery. Tvorba speciálních zakázkových projektů pro klienty Spráce. 

Do roku 2005 
Práce při studiu na částečný úvazek a na živnostenský list pro menší firmy, kdy šlo zejména o programování, tvorbu 
databází, tvorbu webových stránek, e-shopů, rezervačních systémů apod.  Rovněž práce jako náborář IT pozic v 
personální agentuře a IT konzultant. Po dobu jednoho roku spolumajitel firmy zabývající se tvorbou webových stránek. 

Vzdělání 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Informační management, ukončeno v roce 2004 titulem Ing. 

Dovednosti 

• Analýza potřeb uživatelů a trhu 

• Definice softwarových produktů, validace návrhu 

• Vedení projektů i pracovních týmů 

• Datová analýza, znalost principů vývoje softwaru 

• Efektivní komunikace s širokým spektrem rolí na 
různých úrovních řízení 

• Sestavení produktového plánu a produktové 
strategie podniku 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk – každodenní práce v mezinárodním prostředí s AJ jako primárním jazykem 

M A R T I N  M E S R Š M Í D  


