Praha, 31. 12. 2018.

Doporučení - Český jazyk

Recommendation - English

Důvody proč bych Martina rozhodně doporučil jsou The reasons why I would definitely recommend
tyto.:
Martin are:
Martina Modla jsem potkal v Mallu kde dělal PO a
byl jsem na jednom projektu kdy mě v podstatě
dělal šéfa. Já jsem zde byl na pozici test engineer
(Programátor automatických testů v PHP s
přesahem k řízení týmů.)

I met Martin Modl in Mall where he was the Project
owner and I was on one project when he basically
made me the boss. My position was test engineer
(PHP Programmer for automatic test with overrun
to Team Management.)

Martin je rozhodně velmi inteligentní. To bylo
poznat na spoustě aspektů.

Martin is definitely very intelligent. That was to be
seen on many aspects.

Martin se vyjadřoval velmi přesně, výstižně. Věděl
co je potřeba si pohlídat a uměl mě sledovat, jestli
mám vše potřebné k práci a dopředu mě říkal čeho
si mám všímat a pohlídat, abych svou práci mohl
udělat dobře a nic mě neblokovalo.

Martin spoke very accurately, aptly. He knew what
was needed to watch and he could watch me if I
had everything to do, and he told me what to
observe and watch to do my job well and not block
me by something.

Martin vždycky mluvil k věci a výstižně. Neztrácel
čas něčím co nebylo potřeba.

Martin always talked to the matter and aptly. He did
not waste time on something that was not needed.

K tomuto všemu měl Martin velmi příjemný a
For all this Martin had a very pleasant and helpful
nápomocný přístup k lidem. Vždycky na meetinzích approach to people. He always joked at the
ještě vtipkoval pro příjemnější atmosféru.
meetings for a more pleasant atmosphere.
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