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ÚVOD
Ve středu 13.8. se sejdeme v sídle naší firmy a probereme zásadní novinky a inovace ve firmě.
Pokusíme se posunout práci s novým redakčním systémem na ještě lepší úroveň a pobavíme
se o nových funkcích a technologiích. Zdokonalíme interní procesy ve firmě, práci s JIRA a
Stash. Pobavíme se o budoucím směřování firmy a především o možnostech, jak usnadnit
spolupráci programátorů na nových projektech.
Pozvali jsme pouze programátory, protože bych se rád zaměřil především na kód a vývoj
projektů.

PROGRAM
1. Pokročilá práce s Bootstrapem a využívání LESS
a. začátek: 10:30
b. základy používání LESS + podpora Bootstrapu v Nette
c. doporučení pro práci s kódem

2. Shiny CMS - zkušenosti z prvních projektů
a. začátek: 11:30
b. projdeme si názory programátorů na nové CMS, navrhneme možná zlepšení a
pobavíme se o možnostech, jak jej co nejlépe používat při tvorbě projektů
c. pokusíme se co nejvice ujednotit práci programátorů s kódem CMS, používání
běžných funkcí CMS apod
d. používání Nette frameworku a zpětná vazba od programátorů

3. Pokročilé funkce CMS
a. začátek: 13:00
b. seznámení s novými funkcemi a složitějšími nástroji (mailer, podpora
postgresql...)

4. Přestávka
a. začátek: 14:50

5. Rozšiřování FAQ a dokumentace CMS
a. začátek: 15:20
b. založíme nějakou novou wiki nebo jiný nástroj pro sdílení zkušeností a informací o
novém CMS?

6. Práce s projekty
a.
b.
c.
d.

začátek: 16:00
nové stavy v interních procesech (JIRA)
v rychlosti zrekapitulujeme základy používání JIRA
používání Stash (deploy, propojení s JIRA)

7. Testy, IDE a vývoj aplikací
a.
b.
c.
d.

začátek: 16:20
zvládneme postupně řešit smysluplnou automatizaci pomocí Stash?
zaměříme se i na coding style, používání IDE a obecné tipy/triky k vývoji
jak si usnadnit práci správným používáním composeru
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8. Nové nástroje pro programátory
a. začátek: 16:50
b. brainstorming  co nám ještě ve firmě chybí a co by se mohlo zlepšit a zefektivnit
řešení projektů

9. Přestávka
a. začátek: 17:03

10.

Timemanagement a řízení projektů
a.
b.
c.
d.

11.

začátek: 17:13
jak správně pracovat s prioritami tasků
jak zlepšit komunikaci o projektech a průběhu jejich realizace?
struktura projektové dokumentace

Skeleton aplikace
a. začátek: 17:43
b. sandbox (demo), skeleton pro zavedění nového projektu

12.

Přestávka
a. začátek: 17:54

13.

Strategie pro zabezpečení kodu projektu
a. začátek: 18:23
b. jak docílit co nejlepší ochrany naší práce a zajištění kontroly nad projekty
umístěnými mimo náš hosting

14.

Uspořádání modulů a logika ovládání CMS
a. začátek: 19:00
b. Jak budeme pracovat s ovládáním jednotlivých funkcí? Projít stávající moduly a
ujednotit jejich ovládání, probereme možnosti zlepšení

15.

Rekapitulace dnešní akce
a. začátek: 19:20
b. stručně zrekapitulujeme, co jsme během dne řešili, pokud vznikly nějaké nové
úkoly, tak si domluvíme termíny pro jejich uzavření

16.

Ukončení oficiální části a volná debata
a. začátek: 19:35
b. následuje večeře, posezení, pokec…
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