MgA. MARTINA TRHLÍKOVÁ
DATUM NAROZENÍ: 2. 10. 1986
ADRESA: Ve střešovičkách 442/64, 169 00 Praha 6
TELEFON: 723 492 930
E-MAIL: m.trhlikova@gmail.com
WEB: www.martinatrhlikova.cz

VZDĚLÁNÍ
Ústav umění a designu, ZČU v Plzni (2009 - 2012)
obor Ilustrace a grafický design - spec. Ilustrace (ateliér Doc.
ak. mal. Mikoláše Axmanna) - dosažený titul MgA.
Ústav umění a designu, ZČU v Plzni (2006 - 2009)
obor Ilustrace a grafika - spec. Knižní vazba dosažený titul
BcA.
SSUPŠ Zámeček s.r.o. Plzeň (2002 - 2006)
obor Užitá malba

ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ
Cena ředitele UUD za vynikající diplomovou práci (2012)
Autorská kniha “Jizvy” ved. Doc. ak. mal. Mikoláš Axmann
Čestné uznání Grafika roku 2008 (2009)
za grafický list “Bez názvu”, Calm-Gallasův palác, Praha
Realizace Plzeňských laviček (2009 - 2011)
pro Rotary Club Plzeň

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
Reklamní agentura Delex / grafik, DTP
(prosinec 2011 - srpen 2013)
Sazba/zlom novin a firemních časopisů (Doubravecké listy,
Novem news); veškerá tištěná grafika (inzerce, letáky, pozvánky apod.; produktová fotografie, retuš, montáže.
Grafické studio G2 Plzeň / grafička
(leden - únor 2011)
praxe při škole (navrhování vizitek, logotypů, grafická úprava
tiskovin)
Knihařství Musilová / knihařka
(červenec - srpen 2010)
praxe při škole (převazby knih, zlacení)
Asistentka v dílně Starých médií (UUD ZČU)
(únor - květen 2012)
Výpomoc studentům v grafické dílně, dohled nad provozem
dílny v nepřítomnoti pedagogů - dobrovolně.

Prekab s.r.o.
Práce na katalogu produktů - grafické zpracování katalogových listů, grafické ikonky
Angelhill s.r.o.
Noviny politického sdružení Uzdravme naši politiku Naše
pětka; návrh loga pro krajskou nemocnici Liberec; volební
inzerce a Volební listy pro kandidáta do senátu Davida
Kasala.

GRAFICKÉ PROGRAMY (PC)
Adobe InDesign - CS3, CS5 - pokročilá znalost
Adobe Photoshop - CS3, CS5 - pokročilá znalost
Adobe Illustrator - CS3, CS5 - pokročilá znalost
Adobe Flash - základy
Corel Draw - základy

DALŠÍ PROGRAMY
Adobe Distiller
Adobe Acrobat
Avid Media Composer - základy
Microsoft Office: Word, Excel, Power Point - středně
pokročilý

ZNALOSTI V GRAFICE
Zaměřuji se převážně na tištěnou grafiku, předtiskovou
přípravu a dokončovací zpracování. Též mám zkušenosti
s webovou grafikou. Především mám prohloubené zkušenosti
se sazbou a zlomem časopisů. Mám také znalost typografie
a polygrafie. Dále mám zkušenost s jednáním s klienty
a s tiskárnami.

JAZYKY
Německý jazyk - pokročilý (B2)
Anglický jazyk - mírně pokročilý - stále se vzdělávám

VÝTVARNÉ A GRAFICKÉ TECHNIKY
Malba, kresba, akvarel; prohloubená znalost grafických technik: hlubotisk, tisk z výšky, sítotisk, litografie, strukturální
grafika. Též mám zkušenosti s písmomalířstvím.

DALŠÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI

Restaurace U sv. Antonína
Prázdninové brigády při střední škole (2003 - 2008)
servírka, pokojská

Komunikativnost, spolehlivost, vysoké organizační schopnosti, systematičnost, vysoké pracovní nasazení, příjemné vystupování a schopnost týmové spolupráce. Manuální zručnost.
Schopnost rychle se učit novým věcem.

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

ZÁJMY

Radiopalác s.r.o.
Plakáty a letáky na akce, bannery na webové stránky a Facebook; grafická zpracování rozmístění stolů.

Literatura (co nadchne a nepustí); dobré filmy (sci-fi);
nejlepší hudba (Pink Floyd); posezení s přáteli (u piva); turistika (zdolávání kopců s krosnou na zádech).

