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Mak e
(PHP) p rog ram m ing

g reat  ag ain



W AT?



W HY?



Pohovor



Ideáln í p rog ram át or

Aneb co si firmy představují



A B



Prak t ick á 
zk oušk a



Rychlost?



Rychlost?



Orientace
v c izím  kódu?



Orientace
v c izím  kódu?



Konkrétní 
jazyk?



Konkrétní 
jazyk?



Primitivní 
funkce ?



Primitivní 
funkce ?



Logické 
m yšle ní?



Logické 
m yšle ní?



Abstraktní 
archite ktura?



Abstraktní 
archite ktura?



SENIOR
DEVELOPER



JSEM SENIOR!

...proč?



“
... , p rot ože běžně se ve f irm ách  bere, že 

sen iorem  je t en , k do m á p raxi 3-5 let .



“

…, p rot ože jsem  ve f irm ě úp lně nejdéle.



“

…, p rot ože znám  p roduk t  nejlépe.



r. 2010
junior < senior



r. 2016
junior == senior



r. 2018
(junior == senior) < ?



“
You can  call an  acorn  a t ree,

bu t  t hat  don 't  chang e w hat  it  be.



JSEM SENIOR?

- Mám co předat?
- Um ím  to p ře dat?
- Rychle  se  orie ntuji?
- Um ím  de bugovat?

- Píšu znovupoužite lný kód?
- Píšu rozšiřite lný a  abstraktní kód?
- Rozum í použití m é ho kódu i junioři?
- … atd .



ABSTRAKCE,
ROZŠIŘITELNOST,

IZOLOVANOST,
POCHOPITELNOST



Pizza Menu



Factory Pattern



Konstanty



Konstanty II



Abstrakce a Interface (⅓)



Abstrakce a Interface (2/3)



Abstrakce a Interface (3/3)



Builder Pattern?



Factory Pattern



Nevýhody Factory Patternu?



Builder pattern jako superhero!





Comments



Captain Obvious



Thanks … I guess



You don’t say!



“I am not a number,
I am  a fre e  m an!”



Ø 19,31%



Max: 14,92%
Min: 2,99%



+215%





an t on in  bouchal
@scorpio1337

señor developer & programming coach
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