
DOCKER              
V PRAXI
JEDNODENNÍ ŠKOLENÍ

NABÍDKA FIREMNÍCH 
WORKSHOPŮ/ŠKOLENÍ

VYBERTE SI Z NAŠÍ NABÍDKY NEJVÍCE POPTÁVANÝCH WORKSHOPŮ/ŠKOLENÍ A DOPŘEJTE SVÝM 

ZAMĚSTNANCŮM RŮST.  CHYBÍ VÁM ZDE TECHNOLOGIE, O KTEROU MÁTE ZÁJEM? NEVÁHEJTE NÁS 

KONTAKTOVAT. ZAJISTÍME VÁM ODBORNÉHO LEKTORA DLE VAŠICH POTŘEB. 

POZNEJTE 
BLÍŽE SVĚT 
KUBERNETES
DVOUDENNÍ ŠKOLENÍ

Praktický workshop, který provede účastníky základními 

vlastnostmi a benefity technologie Docker. Na praktických 

příkladech ukáže, v čem právě Docker může být 

prospěšný a jak může vývojářům v mnoha případech 

usnadnit či dokonce zachránit život.

• Lektor: Bc. Petr Suchý

• Rozsah výuky: jednodenní (7,5 hod.)

• Max. počet účastníků – 15

• Cena – 40.000 Kč bez DPH

Workshop „Poznejte blíže svět Kubernetes“ je vhodný pro 

všechny, kteří mají zájem blíže se seznámit s Kubernetes 

včetně jeho částí. V rámci workshopu účastníkům 

prozradíme, v čem nejvíce spočívají výhody Kubernetes. 

Naučíme je, jak vystavit aplikaci Kubernetes světu a jak 

spustit svůj kontejner v Kubernetes. Celý workshop je 

protkán zajímavými příklady z praxe. Na konci workshopu 

budou účastníci odcházet s vědomím, že Kubernetes 

ovládají, jak jen je to možné.

• Lektor: Bc. Petr Suchý

• Rozsah výuky: dvoudenní (2 x 7,5 hod.)

• Max. počet účastníků – 15

• Cena – 73.000 Kč bez DPH

VÝVOJ 
MIKROSLUŽEB
JEDNODENNÍ ŠKOLENÍ

Mikroslužby již nejsou žádnou novinkou. Kromě velkých 

firem je s oblibou používá i řada menších společností. 

A vědí proč. Je totiž mnohem snazší spravovat menší 

codebase než složitě upravovat dlouhé monolitické 

aplikace. Díky mikroslužbám se tak pro ně stává vývoj 

mnohem snazším a přehlednějším a společnosti 

jsou schopni mnohem rychleji reagovat na klientovy 

požadavky. V dlouhodobém měřítku pak mikroslužby 

mohou přinést značnou úsporu nákladů.  

• Lektor: Bc. Petr Suchý

• Rozsah výuky: jednodenní (7,5 hod.)

• Max. počet účastníků – 15

• Cena – 69.000 Kč bez DPH

e-mail: marie.rihova@sqn.cz    tel.: 605 865 566

REACT BEST 
PRACTICES
JEDNODENNÍ ŠKOLENÍ

Školení, díky němuž získají účastníci spoustu zkušeností 

s vývojem v Reactu, jež jim rád předá lektor kurzu Tomáš 

Konrády. Školení obsahuje spoustu příkladů, které 

účastníkům pomohou k rychlému pochopení konceptů. 

Kromě Reactu se seznámí s knihovnami a nástroji, které 

Tomáš rád používá a které mu pomáhají na denní bázi.

• Lektor: Ing. Tomáš Konrády 

• Rozsah výuky: jednodenní (7,5 hod.)

• Max.počet účastníků: 15

• Cena – 40.000 Kč bez DPH



8 DŮVODŮ, PROČ SE ROZHODNOUT PRO 
FIREMNÍ WORKSHOP/ŠKOLENÍ

• termín na základě volby klienta

• konání přímo u klienta nebo dle dohody

• větší počet účastníků (max. 15 osob)

• garance prověřených lektorů s velkou odborností

• workshop je možné přizpůsobit potřebám klienta

• zlepšení spolupráce v týmu (účastníci se blíže poznají)

• nový impuls pro zaměstnance na sobě více pracovat

• zvýšení know-how společnosti

e-mail: marie.rihova@sqn.cz    tel.: 605 865 566

SQN LEKTOR

Svoji kariéru odstartoval vývojem rozmanitých informačních systémů především 

pro bankovní instituce. V roce 2015 se vydal na dráhu podnikání. Svoji vášeň našel 

v C# technologii a mikroslužbách. Bohaté zkušenosti načerpal v rámci projektu 

pro mezinárodní korporát, kde se mimo jiné věnoval také IT architektuře. Právě 

zde objevil kouzlo technologií Docker a Kubernetes, které ho doslova pohltilo. Své 

zkušenosti rád předává dál prostřednictvím školení, odborných článků a konzultací. 

Bc. Petr Suchý

SQN LEKTOR

Tomáš působí jako FE developer se zaměřením na React a praktické funkcionální 

programování. Spolupracoval s mnoha společnostmi jako jsou Lundegaard a 

Generali Česká pojišťovna, kde se podílel na vývoji bankovních a finančních aplikací 

v roli team leadera. Kariéra ho zavedla také do role přednášejícího.  V roli speakera 

jste se s ním mohli setkat na konferencích React Finland a WebExpo, kde představil 

open source projekty React-union a Redux-tools, na kterých se doposud podílí. 

Ing. Tomáš Konrády


