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Témata o kterých bychom se měli bavit

kódování
štábní kultura a SEO
časté chyby

webdesign
nejčastější chyby
upozorňuji, že nejsem grafik

práce v týmu
komunikace v rámci týmu
team building

 
Všechno souvisí se vším 



Štábní kultura při psaní kódu 

Základní pravidla úzce spjatá se základní SEO
hlavička dokumentu (DTD, znaková sada,klíčová slova)
opakování hlavičky na všech stránkách
pouze jeden nadpis H1 na stránce 
správná posloupnost nadpisů - nepřeskakovat
málo textu, vnořené tabulky,alternativní obsah, validita ...
lze automaticky kontrolovat

 
Čitelnost kódu souvisí s prací v týmu

komentovat, komentovat, komentovat
ale slušně :-D

odsazení, mezery, ...
všichni známe

komprese kódu je pro počítače, ne pro lidi 



Štábní kultura při psaní kódu(2)

Další typické chyby
obrázky z layoutu patří do CSS
stránka se po vypnutí stylu rozsype
podpora pro IE6 

podíl uživatelů a kdo ho nemá rád
jaká používáte řešení na ošetření chyb

pojmenování funkcí, proměnných, elementů...
jmenné konvence, volba jazyka (česky vs. anglicky)

definice stylu na více místech
s čím se setkáváte vy? 

 
Programátoři jsou líní

málo
v blbém směru



Štábní kultura při psaní kódu(3)

Závažnější prohřešky
neošetření vstupu

SQL injection
cross site scripting (XSS)

 



Webdesign

Pro ty co na začátku ještě spali
nejsem grafik

 
Nejčastější chyby, které jsem našel na webu

různé top listy nejčastějších chyb
chyby jsou z oblasti celého webdesignu

grafické
typografické
kódování
přístupnost
koncepce

 
Pozor na dvojsmyly

http://www.loupak.cz/video/obrazky/3683-obrazky-nepovedena-loga-firem

http://www.loupak.cz/video/obrazky/3683-obrazky-nepovedena-loga-firem


Top XX lists

http://www.dailyblogtips.com/43-web-design-mistakes-you-should-avoid/
 
http://www.studiojmc.com/design-blog/50-common-web-mistakes.html
 
http://www.designersmind.com/articles/the-20-most-common-mistakes-in-website-design/

http://www.gnc-web-creations.com/common-mistakes.htm

http://www.useit.com/alertbox/9605.html

Již zmiňovaná implementace těchto chyb
 
http://www.angelfire.com/super/badwebs/



Práce v týmu

Čitelnost kódu viz předchozí slidy
 
Metodiky práce v týmu

záleží na rozsahu týmu, projektu, atd.
např. agilní metodiky, inkrementální vývoj, ...
ale to jsme trochu jinde

 
Kultura v rámci týmu

opět záleží na složení a projektu na kterém tým pracuje
důležitých několik rovin

vize, priority týmu vs. priority jednotivce
budování týmu

Není termín, není práce
dodržování termínů, syndrom líného studenta



Komunikace v týmu

Asi nejduležitější a zároveň nejopomíjenější složka
špatná informovanost o změnách
neorganizovaná komunikace
"neoficiální" informační kanály -> pokřivené informace
management vs. výkonní pracovníci

 
Vhodné řešit na poradách

zhodnocení projektů
co se povedlo a nepovedlo
poučení pro příště

kdo na čem pracuje a jak je daleko
 
Teambuildingové akce

zlepšují komunikaci v týmu, mezilidské vztahy



Problémy při práci v týmu

ještě jednou komunikace
přehazování zodpovědnosti za chyby 
skrývání znalostí

snaha pojistit si práci
problém při ztrátě pracovníka

kecání do práce někomu jinému
někdo dře a někdo se veze

jednoduché řešení - peníze
 
Jaké máte zkušenosti vy? 



Nějaké otázky?

Popřípadě ukázky, vlastní 
zkušenosti ...



Děkuji za pozornost

Konec prezentace


