Tomáš je vcelku nenápadný kluk, moc toho nenamluví, a když ho
neoslovíte, sám většinou řeč nezačne. Přesto se pod touto tichou
maskou schovává vývojář aplikací pro dnes velmi populární zařízení
společnosti Apple.
Tomáši, kdy Vás poprvé napadlo, že byste
si mohl už na střední škole začít
vydělávat?
Abych řekl pravdu, „pracovat“ jsem začal již na
konci základní školy. Nešlo přímo o vydělávání,
ale spíše o to, že mě to velmi bavilo. V té době
jsem dělal webové stránky známým v okolí a
založil si svojí webovou stránku na jejich
tvorbu. Hádejte, od koho má stránky Diana .

Čím přesně se Váš tým zabývá?
V současné době jsem spoluzakladatelem
vývojářského týmu nazvaného CrazyApps. Tým
celkově má 4 členy. Já jsem jej založil s mým
dlouholetým kamarádem ze Slovenska.
Později se přidali dva kluci, kteří pomáhají
s programováním. Vedle práce v CrazyApps
mají ještě běžně zaměstnání. Náš tým se
zabývá vývojem mobilních aplikací pro zařízení
společnosti Apple. Konkrétně tedy pro
všechny zařízení, která pracují na operačním
iOS (iPad, iPhone). Neděláme aplikace na
zakázku, ale aplikace, které sami vymyslíme a
vytvoříme.

Jak a kdy Vás napadlo založit si tým
s tímto zaměřením.
Nápad na založení takového týmu jsem dostal,
myslím, někdy na přelomu roku 2010 a 2011.
Důvodem bylo objevení iPhonu jako zajímavé
platformy. U nás v té době byla správná chvíle
na proniknutí na tento trh, jelikož v té době
tato platforma ještě nebyla velmi rozšířena.

Samozřejmě zrealizovat první nápad bylo
těžké a mnoho prvních návrhů skončilo v koši.

Co na to rodiče?
Rodiče mě podporují, sice se snaží klást větší
důraz na školu a občas se jim to i daří, ale už
zjistili, že si to většinou vyřeším, jak já chci .

Jak se Vám daří skloubit učivo s prací?
No, řekněme, že moc nedaří. Pokaždé, když
přijdu ze školy, řeším velké dilema: pracovat
na tom, co mě baví, anebo dělat úkoly do
školy? Většinou projdu, zda ve škole něco tzv.
„nehoří“ a to vyřeším. Jinak se řídím mottem:
„Co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra“.
Takže mladší studenti by si ze mě neměli brát
příklad . Práce na aplikacích pro mě není
práce, ale zábava .

Jak je Váš tým úspěšný?
Zatím jsme celkově vydali 2 aplikace. Jedna již
dostupná není a byla určena pouze pro období
ledního hokeje. Podávala informace o
hokejovém mistrovství v roce 2011. S touto
aplikací se nám podařilo celkem bez problému
prorazit do první desítky nejstahovanějších
aplikací v Česku. O nějakou dobu později (na
podzim roku 2011) jsme vydali druhou
aplikaci, která je pro nás v současné době
stěžejní. Jedná se o aplikaci, která slouží jako
asistent všem seriálovým fandům. Tato
aplikace byla recenzována na velkých webech

zaměřených na společnost Apple. A nyní čítá
deseti-tisíce stažení z celého světa.

Ví o těchto Vašich aktivitách Vaši
spolužáci?
Ano moji spolužáci, alespoň podle toho, co
vím, o mých vedlejších aktivitách vědí. Ať už ze
školy nebo z jiných komunikačních cest.

Co na to říkají?
S mnoha z nich se o tom běžně bavíme.
Někteří z nich dokonce naší aplikaci mají a
používají ji. Někdy jim i ukážu, co se chystá a
vyzvídám jak se jim to líbí. S většinou se o tom
samozřejmě nebavím, rád překvapuji spíše
hotovým dílem, a to jak spolužáky, tak i rodiče.

Co byste vzkázal studentům prvních
ročníků, kteří ve Vás mohou vidět vzor?
Je všeobecně známo, že lidé kolem IT toho
příliš nenamluví, ani já nejsem výjimka, ale
přesto tedy ode mě malá rada: nemějte strach
zkusit něco nového. Začátek sice bude těžký,
ale tím si projít musíte. A pak přijde první
úspěch, který vás nakopne dál. Jde o to
vydržet. Tak se pokuste splnit sny a plány jako
já.

