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Jak byste nám blíže popsal to, co děláte?

To se těžko popisuje, protože já jsem zároveň technik,
jsem zároveň hacker, programátor a trošku takový vědec.

Jak jste se k tomu dostal?

Dostal jsem se k tomu tak, že když mi bylo 6 let, rodiče
přede mě postavili počítač a během dvou let jsem se na
něm naučil programovat a hackovat nějaké základní věci,
a potom jsem se v 10 letech přihlásil na programátorský
kurz pro dospělé, který jsem úspěšně splnil, a od té doby
se to vyvíjelo dál a dál, účastním se různých soutěží jak
na základní škole, tak i na střední škole, minulý rok se mi
povedlo vyhrát mistrovství republiky v hackingu.

Jak dlouho to děláte?

Jak už jsem zmínil, dělám to v podstatě od svých 6-8 let,
kdy jsem se do toho celého vrhnul.

Jak jste se to naučil?

Já jsem se učil samostudiem, hned potom co přede mě
rodiče postavili počítač, tak já jsem byl velice zvědavý
kluk, kterého zajímalo, jak to všechno funguje a vlastně
jsem si začal s tím počítačem hrát a zjišťovat, co dokáže
a nedokáže a co já s ním dokážu, což znamená pomocí
různých knížek, různých návodů na internetu jsem se
naučil základní programování a hacking jsem se naučil
zejména praxí.

Pokud by někdo chtěl dělat to co vy, co byste mu do
začátku doporučil?

Doporučil bych hlavně začít co nejdřív, ale tím nemyslím
co nejmladší, ale co nejdřív, protože se toho spousta lidí
bojí, když vidí super talentované lidi, kteří programují od 8
let, ale já si myslím, že když má motivaci se to naučit, tak
je schopný pomocí knížek, internetu, a dokonce teďka i
pomocí youtube tutoriálů, které jsou velmi dobré, naučit
se zhruba za 2 roky programovat na úrovni, kdy je ten
člověk zaměstnatelný.

Je to váš koníček, nebo se to dá nazvat jako
zaměstnání?

Já bych to nazval jako oboje, protože díky tomu, že jsem
si tenhle koníček vybudoval, tak jsem měl možnost už od
prváku na střední pracovat jako programátor.



Zároveň od třeťáku pracuju jako penetrační tester, což je v podstatě “hodný hacker”, hacker, kterého si
firma najme proto, aby zjistila své zabezpečení.

Máte i jiné koníčky?

Tak mezi moje ostatní koníčky patří hlavně elektrotechnika, kde navrhuju různé elektrotechnické součástky
nebo stroje, poslední věc, co jsem navrhnul, byl model 1:10 zmenšenina vodíkového autíčka společně 
s řídící jednotkou a se všemi komponenty, pohonem a se vším, co autíčko potřebuje pro svůj rozjezd

Proč jste si vybral zrovna střední školu v Březové?

Protože moje aktivity mi zabírají téměř všechen volný čas, a proto jsem si vybral školu v Březové, abych
se vlastně mohl učit tím tempem, které mi vyhovuje a mohl se věnovat mým aktivitám úplně naplno.

Čím jste chtěl být jako malý?

Když mi byly 4 roky, tak jsem chtěl řídit tramvaj, ale od té doby, co mi bylo 8, tak jsem chtěl být nějaký
programátor nebo vědec, prostě takový chytrý člověk.

A na závěr se pokuste se popsat jednou větou.

Popsal bych se jako šílený technomaniak.
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