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Ohlasy 
na Vývojářův kód
Toto je příští Programátor pragmatik – průvodce pro začá-
tečníka, připomenutí pro experta a  úžasný kus moudrosti 
o řemesle (a životě) vývojáře.

Derek Sivers, zakladatel hudebního obchodu 
CD Baby, sivers.org

Ka Wai Cheung napsal knihu pro profesionální vývojáře, 
kteří se za svůj kód nechtějí stydět. Není to kniha napěcho-
vaná konvenčními myšlenkami, které se válí na  kdejakém 
blogu, ale velmi silný, cílený přístup k umění a realitě profesi-
onálního programování.

Pokud čekáte omílání vyčpělých, sterilních pravidel pro-
gramování, není to knížka pro vás. Ale jestli hledáte pohled 
na to, co znamená tvorba soft waru, nebo pokud chcete sadu 
doporučení získaných na základě skutečných zkušeností, toto 
je kniha, kterou potřebujete.

Bob Walsh, autor a zakladatel 47 Hats

Plno vynikajících lekcí, přesto servírovaných ve  stravi-
telných porcích – na  těchto stránkách je toho hodně, co se 
naučit. Udělejte si trochu času a načerpejte moudrost od člo-
věka, který to zná na vlastní kůži.

Adam Hoff man, vedoucí vývoje

K2049_sazba.indd   9K2049_sazba.indd   9 2.1.2013   9:48:512.1.2013   9:48:51



Skvělá kniha plná rad, tipů a  lekcí z  rychle se měnícího 
světa moderního programátora; nelze než doporučit všem, 
kdo pracují jako, nebo s, vývojáři.

Caspar Dunant, Webfi sh
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Poděkování
Okolo podzimu 2010, kdy jsem měl již většinu původního 
návrhu hotovou, jsem začal s rukopisem obcházet naklada-
tele technické literatury. Ačkoli se mi dostalo i  nadšených 
reakcí, nedařilo se mi vyjednat dohodu. Převažující argu-
menty většiny nakladatelů byly dvojí: knihy tohoto typu se 
obvykle moc neprodávají, a aby se investice vyplatila, musel 
bych cílit na větší čtenářskou základnu.

Andy Hunt a Dave Th omas to viděli jinak. A proto bych 
v prvé řadě rád poděkoval jim dvěma za to, že se mnou sdíleli 
přesvědčení, že tato kniha má v našem oboru své místo. Je mi 
velikou ctí, že ji přidali do skvělé kolekce děl z edice Pragma-
tic Bookshelf.

Kniha jako tato se neobejde bez dobrého editora – toho, 
který říká věci tak, jak jsou, a nahlíží na obsah s nadhledem, 
zatímco autor je ponořen do detailů. Chtěl bych poděkovat 
Brianu P. Hoganovi za to, jakým byl celou dobu skvělým edi-
torem. Tato kniha je na míle vzdálená původní verzi, a to jak 
obsahem, tak přístupem.

Zvláštní díky patří také Marku Andersonovi z Anderto ons.
com. Jeho kreativní ilustrace – a důvtip – jsou rozesety po celé 
knížce. Mají zásluhu na  úžasné porci odlehčení a  zlidštění 
fi nálního produktu.

Děkuji Dereku Siversovi, Bobu Walshovi, Casparu Dunan-
tovi, Colinu Yatesovi, Juho Vepsäläinenovi, Stevu Cholerto-
novi a Kimu Shrierovi za to, že věnovali spoustu svého času 
tomu, aby kriticky zhodnotili každičkou kapitolu.
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Vývojářův kód12

Většina inspirace pro tuto knihu pochází ze zkušeností, 
jež jsem nasbíral ve We Are Mammoth, webově-vývojářské 
fi rmě, kterou jsem v roce 2006 založil spolu s Craigem Bry-
antem. Během těch posledních šesti let jsme neustále hledali 
další a  další výzvy, přemítali jsme o  správnosti našeho pří-
stupu k  práci a  otevřeně jsme se navzájem seznamovali se 
svými názory. Děkuji svému týmu – Craigovi, Michaelovi, 
Mustafovi, Tomovi, Samovi, Anthonymu, Jennifer, Grantovi 
a Lindsay – za to, že jsem se od nich mohl dennodenně učit.
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Zpětná vazba 
od čtenářů
Nakladatelství a vydavatelství Computer Press, které pro vás 
tuto knihu přeložilo, stojí o  zpětnou vazbu a  bude na  vaše 
podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující 
adresy:

Computer Press
Albatros Media a. s., pobočka Brno
IBC 
Příkop 4 
602 00 Brno
nebo
sefredaktor.pc@albatrosmedia.cz
Computer Press neposkytuje rady ani jakýko       li servis 

pro aplikace třetích stran. Pokud budete mít dotaz k pro-
gramu, obraťte se prosím na jeho tvůrce.

Errata

Přestože jsme udělali maximum pro to, abychom zajistili 
přesnost a  správnost obsahu, chybám se úplně vyhnout 
nelze. Pokud v něk  teré z našich knih najdete chybu, budeme 
rádi, pokud nám ji oznámíte. Ostatní uživatele tak můžete 
ušetřit frustrace   a  pomoct nám zlepšit následující vydání 
této knihy. 

Veškerá existující errata zobrazíte na  adrese http://knihy.
cpress.cz/K2049 po klepnutí na odkaz Soubory ke stažení.
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Kapitola 1
Úvodem

Ve svých představách o programování jsem se nechal pěkně 
zmást. A hned dvakrát.

Úplně poprvé jsem se nechal ošálit na kurzu programování 
během prvního ročníku na střední škole. Ve mnou vybraném 
studijním plánu to byl povinný předmět. Nebylo to však jako 
v těch mnoha fi lmech, které jsem viděl v dětství. Nestačilo jen 
napsat několik jednoduchých příkazů, zmáčknout Enter a sle-
dovat, jak robot vzhledem podobný popelnici řekne „ahoj“.

Ani toho popelnicovitého robota jsme ve  třídě neměli. 
Místo toho jsme se ponořili do  ukazatelů, alokace paměti 
a  vytváření instancí objektů. Byl jsem příliš soustředěný 
na detaily, než abych viděl celkový smysl. Přesto důkazy mlu-
vily jasně: programování nebylo nic pro mě.

Chtěl jsem být umělcem nebo možná matematikem. Chtěl 
jsem být zároveň kreativní i exaktní – chtěl jsem, jak se říká, 
zapojovat levou i  pravou mozkovou hemisféru. Programo-
vání se mi zdálo orientované spíš na tu levou a žádná z ostat-
ních kariérních možností, které jsem dokázal vymyslet, by mi 
nedovolila hrát si v obou světech zároveň. Byl jsem ztracen.

O  pár let později rozčeřil vody programování interne-
tový boom. Programování najednou bylo reálně přítomné, 
dostupné a  mělo hodně co do  činění s  designem. Umění 
i  logiky si cenilo téměř stejně. Tehdy jsem si poprvé doká-
zal představit, že bych si v této práci mohl libovat. Nyní jsem 
měl možnost soustředit svou vášeň pro kreativitu a  logiku 
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Vývojářův kód16

do webových aplikací. Proto jsem se – ač s obavami – rozhodl 
k programování vrátit.

Popravdě jsem se vrátil také z  úplně jiného důvodu. 
Během té dvouleté přestávky jsem studoval mnoho jiných 
předmětů, u kterých se mi zdálo, že se v nich skrývá příliš 
mnoho nezodpovězených otázek. Vymyslet teorii velkého 
sjednocení pro částicovou fyziku nebo najít největší prvo-
číslo? Neproveditelně ambiciózní a hrozivě vypadající počiny, 
o tom není pochyb. Nic pro mě. Ani kurz o existencialismu 
mi příliš nepomohl. Jako mladý dospělý jsem stál o odpovědi, 
ne o další otázky.

Programování. Právě ten předmět, kterému jsem se kdysi 
chtěl vyhnout, se teď stal mým útočištěm. Informatika je 
koneckonců lidský vynález. Všechny odpovědi musí být 
někde tam uvnitř. Prahnul jsem po kariéře v odvětví, kde se 
daří hledačům odpovědí, jako jsem já, kde se elixíry namí-
chané z kódu proměňují ve vždy šťastné zákazníky, spolupra-
covníky a klienty. Pravidla už byla stanovena. Na nás bylo jen 
podle nich tvořit. Byl jsem přesvědčený, že veškeré zádrhely 
spočívaly už jen a jen v kódu.

Ve svém druhém návratu k programování jsem se nechal 
ošálit podruhé, protože taková představa byla vážně daleko 
od pravdy.

Jaký je programátor 21. století?

Programování není práce pro samotáře, jak jsem sám během 
následujících patnácti let postupně zjistil. Představa počítačo-
vého maniaka, který v ústraní špatně osvětleného sklepního 
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Kapitola 1 – Úvodem 17

kutlochu po několika měsících vypotí výsledné dílo, se kterým 
pak v celé jeho slávě vyjde na veřejnost, je rozhodně mylná.

Dnešní aplikace jsou běžnou součástí života. Programu-
jeme pro každého zákazníka. Naši klienti mohou, ale nemusí 
mít představu o tom, jak pracujeme. Naše termíny se střídají 
v  řádu rychle plynoucích týdnů, nikoli měsíců nebo roků. 
Syndrom vyhoření se může objevit z ničeho nic; věčné odklá-
dání povinností se může stát cestou nejmenšího odporu. Pro 
nás, vývojáře dneška, je tvorba soft waru plná překážek, které 
daleko přesahují to, s čím se ve svém vývojářském prostředí 
běžně setkáváme.

Jedna z mých dobrých kamarádek si ze mě pravidelně uta-
huje: „Co že ty to přesně děláš za práci?“ Ví, že jsem programá-
tor, ale už úplně přesně neví, co to znamená. Zpovídá mě stejně 
sarkastickým tónem jako Bob Slydell, konzultant z  komedie 
Maléry pana Šikuly (v originálním znění Offi  ce Space).

Odpovídám jí, že jsem veskrze logický amatérský psycholog, 
terapeut, mechanik, diplomat, podnikatel a učitel, jenž pracuje 
v odvětví, které se každý den neustále defi nuje a vymezuje.

To je nejvýstižnější defi nice, jakou jsem pro moderního 
programátora schopen vymyslet.

Poznatky z první ruky

Jmenuji se Ka Wai Cheung. Jsem vývojář, designér a zaklá-
dající partner ve fi rmě We Are Mammoth z Chicaga.1 Vytvá-
říme aplikace pro celou řadu klientů a také vyvíjíme vlastní 

1 Naši fi remní webovou stránku najdete na adrese www.wearemammoth.com 
a náš blog na http://blog.wearemammoth.com.
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Vývojářův kód18

webově orientovaný soft ware. Něco více se o našich projek-
tech dočtete později.

Tato kniha představuje sbírku poznatků, pozorování a pře-
šlapů, které jsem v našem odvětví – z první ruky – sesbíral. 
Ostřílení programátoři možná v některých mých postřezích 
poznají své vlastní zážitky. Můžeme se spolu nad nimi poba-
vit, srdečně se jim zasmát i postěžovat si. Nováčkům stojícím 
na počátku programátorské dráhy může tato kniha poskyt-
nout pomocnou ruku na prvních pár let v oboru.

Za posledních patnáct let jsem získal nesčetné množství 
poznatků. Zde je část témat, na která se v této knize zaměříme:

  Kolik tradičních procesů vývoje a defi nic rolí v oboru je 
již překonaných – a jak přijít na to, které to jsou.

  Proč je pro dosažení produktivity nezbytné říct „ne“ 
projektům „pro radost“ a otevřeným termínům.

  Jak může pracovní prostředí založené na  úzké spolu-
práci zvýšit naši produktivitu – a také jak ji může na-
opak snížit.

  Jak plynule zapojit automatické generování kódu 
do procesu vývoje a jaké výhody kromě rychleji produ-
kovaného kódu nám přináší.

  Jak nejvhodněji jednat s  klienty, s nimiž se nevidíme 
osobně, a jak zacházet se zákazníky, kteří hned odsoudí 
jakoukoli novou změnu našeho soft waru.

  Proč mohutné zvyšování platů a  stará mantra „za-
městnanci jsou to nejcennější, co společnost má“ samy 
o sobě neznamenají lepší pracovní místo.

  Jak včas odhalit, že je soft ware již příliš složitý.

K2049_sazba.indd   18K2049_sazba.indd   18 2.1.2013   9:48:512.1.2013   9:48:51



Kapitola 1 – Úvodem 19

  Jak být lepšími učiteli, abychom mohli předávat znalos-
ti příštím generacím vývojářů. 

Tato kniha je o nás

Tato kniha je určená vývojářům všech zaměření. Se samot-
ným psaním kódu však nemá mnoho co do  činění. Nezá-
leží na  tom, jestli programujete v  C#, Ruby, Pythonu, Javě, 
JavaScriptu, nebo ActionScriptu, ani není důležité, zda se 
věnujete databázím, psaní kódu na  straně serveru, nebo 
skriptování rozhraní. Tato kniha je o všem, co obklopuje pro-
fesionálního vývojáře vně jeho mikrosvěta značek a objektů.

To však neznamená, že necháme programování úplně bez 
povšimnutí. Na kód přijde taky trochu řeč. Avšak až se jím 
budeme zabývat, podíváme se na něj méně technicky a více 
s odstupem. Neuvidíte seznam nejlepších praktik nebo návr-
hových vzorů. O  nich už skvěle pojednává spousta jiných 
knih, z nichž několik postupně zmíníme.

Tato kniha je o tom, co skuteční programátoři současnosti 
dělají, aby se jim v našem oboru dařilo. Pojďme na to.
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Kapitola 2
Metafora

Programátor píše programy. Designér navrhuje design. Co to 
ale vlastně znamená? Neexistují žádné televizní reality show 
nebo hollywoodské fi lmy, které by zachycovaly, jak ve skuteč-
nosti pracujeme. A než něco řeknete, sociální síť se jako repre-
zentativní příklad z oboru nepočítá. Takže když se mě někdo 
zeptá, co dělám, často se uchýlím k analogii. Naše odvětví je 
jich plné. Právě pomocí nich popisujeme naši práci komukoli 
z venčí.

Šéfk uchař nemusí vymýšlet metafory pro vaření; že je 
vývar moc slaný, poznáte podle chuti. Muzikant nemusí 
popisovat písničky nějak oklikou; melodie je ohraná, protože 
jste ji už někdy slyšeli. To je lidem jasné. Taková práce vysvět-
luje sama sebe. Instalatéři nebo pokrývači mají svou pracovní 
činnost – vodoinstalaci a pokrývání střech – jasně zmíněnou 
už v názvu.

Jenže s  programováním je to jinak. Běžný člověk neví, 
proč je kód elegantní nebo zmatečný. Naše odvětví je navíc 
velmi mladé. Zatímco lidstvo má tisícileté zkušenosti s vaře-
ním, skládáním hudby nebo stavebnictvím, na archeologický 
nález jeskynních maleb Člověk píšící na stroji se ještě čeká.

Proto se naším metajazykem musí stát metafora. Nejenže 
nám slouží k tomu, abychom srozumitelně vysvětlili unikát-
nost programování široké veřejnosti, ale často s její pomocí 
i přijímáme rozhodnutí, jak postupovat při řešení soft waro-
vých problémů.
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Vývojářův kód22

Esej 1: S metaforou zacházejte opatrně

A tady se nám situace komplikuje a začíná být nebezpečná.
Hranice mezi metaforou a realitou se někdy smaže, a my 

pak kvůli metafoře můžeme přecenit skutečnosti, které nejsou 
důležité, zatímco ty podstatné podceníme.

Když v těchto přirovnáních zajdeme příliš daleko, neroz-
hodujeme se pro danou situaci nejlépe. Metafora má ďábel-
skou schopnost zamlžit před námi skutečnou pravdu. V kon-
textu metafory mohou naše rozhodnutí dávat perfektní smysl, 
když se však vrátíme zpět na úroveň samotné tvorby aplikací, 
snadno můžeme sejít z  cesty. Někdy přespříliš spoléháme 
na domnělé výhody metafory, místo abychom se soustředili 
na realitu situace.

Pro vytváření soft waru například často používáme při-
rovnání k  tradiční architektuře. Z  ní koneckonců pochází 
většina názvů pracovních pozic. Proto si říkáme soft waroví 
architekti, informační architekti, senior a junior vývojáři a pro-
jektoví manažeři. Proto mnozí z  nás stále nedají dopustit 
na skici webů, specifi kace, workfl ow diagramy, Ganttovy dia-
gramy a na vývoj podle vodopádového modelu. Velkou část 
procesů soft warového vývoje jsme vykradli z  úplně jiného 
odvětví.

Avšak ačkoli jsou tyto koncepty pro jinou oblast nezbytně 
důležité a v našem světě mají také své zásluhy, velmi snadno 
nás můžou uvěznit. Zamyslíme-li se nad tím, proč některé 
problémy řešíme určitým způsobem, můžeme původ tako-
vého postupu najít v  metafoře tradiční architektury (nebo 
jiné), které jsme se drželi příliš horlivě.
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Čím nám metafora ubližuje? Pojďme se podívat na něko-
lik příkladů situací, kdy byl koncept z architektury nešikovně 
napasován na soft ware.

Esej 2: Dvakrát měř, jednou řež

V  tradiční architektuře platí, že plánování je základ. Určité 
věci musí nutně předcházet jiným. Úchyty musí být upevněny 
před trubkami. Trubky se namontují před omítnutím zdí. 
Stěny musí být hotové před malbou. Operace Zpět, Vyjmout 
nebo Vrátit nejsou při stavbě mrakodrapů k dispozici.

Soft warové Zpět je Ctrl+Z. Soft warové Vyjmout je Ctrl+X. 
Soft warová operace Vrátit spočívá v uvedení kódu do původ-
ního stavu v nástroji správy zdrojových kódů.

„Zapomeňte na Ctrl+X, na to máte nůžky.“
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Vývojářův kód24

Ve stavebnictví nezbývá než se obejít bez luxusu, který 
poskytují tato jednoduchá, a  přesto mocná gesta. Proto je 
třeba velmi detailní specifi kace. Rozdíl mezi výdělečnou 
nemovitostí a katastrofi ckými palcovými titulky na přední 
straně novin je několik špatně odměřených centimetrů.

Představme si, že jsme tradiční architekti a  že máme 
k dispozici všechny výhody soft warového vývoje. To by byl 
parádní svět! Materiály by byly k dispozici v nekonečném 
množství. Model budovy v životní velikosti by bylo možné 
postavit za pár týdnů. Testovací visuté mosty bychom mohli 
podrobovat zátěžovým testům znova a  znova. Kdyby se 
most zřítil, komu by to vadilo? Hned bychom během pár 
minut mohli vyrobit deset nových kopií!

Samozřejmě tohle všechno je pouhá fantazie. Proto, 
pokud jsme se rozhodli pro stavbu mrakodrapu, dává roze-
psání specifi kace do nejmenšího detailu jasný smysl.

Na  druhou stranu toto jsou výhody našeho odvětví. 
Soft warové komponenty nemusí čekat na doručení písmen 
a  čísel z  místní továrny. Píšeme, kompilujeme, testujeme 
a  tak pořád dokola. Můžeme kód otestovat na  skutečném 
produktu, ne na nějakém jeho modelu. Můžeme si dovolit 
ten luxus sledovat během vývoje, jak se naše visuté mosty 
stokrát rozlámou, na  všech možných místech a  za  všech 
možných podmínek, aniž bychom se museli bát plýtvání 
materiálem nebo ohrožení lidských životů. Realizovat práci 
takovýmto způsobem je zcela proveditelné. Když dokon-
číme soft ware, stejnou aplikaci můžeme se zanedbatelným 
úsilím tisíckrát zduplikovat.
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Když v  roce 2008 vznikalo prakticky identické dvojče 
hotelu Wynn v  Las Vegas pojmenované Encore, nemohli 
stavitelé jen pohodlně zkopírovat a  vložit předchozí verzi 
na  sousední prázdný pozemek. Museli začít se specifi kací 
a plánováním, jen aby mohli postavit téměř stejný objekt.

I  v  případech, kdy soft ware znamenal převážet kód 
na  discích, dávalo rozsáhlé plánování stále smysl. Naproti 
tomu u  soft waru založeného na  webových technologiích 
je tomu jinak. Plánování prostřednictvím velmi detailních 
specifi kací, dříve než napíšete jediný řádek kódu, má stále 
své výhody, ale nedokáže vykřesat maximum z  možností, 
které se u webového vývoje nabízí. Můžeme vydávat nové 
verze každý den, hodinu nebo kdykoli chceme, s  velmi 
malou režií a z pohodlí měkkých kancelářských židlí.

Naštěstí se jako obor začínáme ze sevření metaforou 
vymaňovat. Agilní vývojová metodologie není revolučním 
zvratem; jenom nás odpoutává od  metafory, která dnes 
nemá již takový význam jako v minulosti. Tím se ale nechce 
říct, že tradiční vodopádový model je již k  ničemu. Stále 
má své uplatnění u větších a složitějších soft warových pro-
jektů. Pokud se však budeme řídit metaforou bez zamyš-
lení, můžeme snadno přehlédnout jiný přístup, který by 
do našeho pracovního prostředí zapadnul lépe.

Příměr „dvakrát měř a jednou řež“ v našem případě pře-
ceňuje čas, který strávíme pilováním plánů k  dokonalosti, 
a  podceňuje ten čas, který věnujeme samotnému psaní 
kódu.
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Esej 3: Uvedení na trh není nic víc než 
jen vydání první z mnoha verzí

Tradičně jsme zvyklí přistupovat k termínu spuštění projektu 
jako ke stěžejnímu okamžiku v čase, kdy musí být soft ware 
hotový. Není cesty zpět.

U  budov a  dalších staveb je takový přístup klíčový. 
V oblasti soft waru dávala jeden čas tato metafora také smysl: 
Když jsme distribuovali soft ware na  disketách a  CD, vše 
muselo být v naprostém pořádku. Jakákoli chyba měla velký 
dopad na  fi nance a  čas. Projekty se zpožďovaly kvůli dola-
ďování k dokonalosti nebo kvůli zavádění dalších vylepšení. 
O tom, co takový postup dělá s pracovní morálkou, se zmí-
ním v příští kapitole.

Dnes se aplikace založené na webu pouze nevydávají, dnes 
se nahrávají na server, spouští a nahrazují. Soft ware je živoucí 
organismus, který postupem času dozrává.

Jakmile je aplikace vydaná, verze číslo 2, 3 a  20 mohou 
přijít již za pár dní, či dokonce hodin. I samotný koncept for-
málního vydávání verzí u soft waru je zastaralý. Dával smysl 
v dobách, kdy se soft ware distribuoval na fyzických nosičích, 
ale ty už jsou dávno pryč.

Dnes nepřetržitě integrujeme a neustále iterujeme. V naší 
branži není na  rozdíl od  automobilového průmyslu důvod 
stahovat fyzické výrobky z prodeje. Kritickou chybu je dnes 
možné opravit záplatou, otestovat a  okamžitě zprovoznit 
upravenou verzi. Už to není verze 2.0, ale 2.0.12931. Nebo 
jednodušeji řečeno je to dnešní verze. Opravdu to veřejnost 
ještě stíhá sledovat?
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Společnost si na  iterační model také postupně zvyká. 
Viděli jste novou galerii fotografi í na Facebooku? Všimli jste 
si nejnovější funkce našeptávání ve vyhledávači Google? A co 
nový vzhled na Twitteru? Nikdo nás nevaroval měsíc trvající 
reklamní kampaní. Nové změny se dnes jednoduše objeví. 
Populární aplikace pro 3D chatování IMVU2 se pyšní více 
než sty miliony registrovaných uživatelů a vydává nové verze 
padesátkrát denně.

V dnešní situaci by počáteční uvedení na trh nemělo být 
chápáno jako událost, na  které všechno stojí a  padá, jako 
tomu bylo dříve a v mnoha jiných odvětvích je i nyní. Je to 
jen vydání jedné z mnoha mini-verzí, které během životního 
cyklu soft waru přijdou. Budete-li se tohoto pohledu držet, 
vyhnete se psychickému tlaku při prvotním spuštění.

Podobné uvažování je však snadno zneužitelné. Nepo-
užívejte tuto změnu přístupu jako omluvu pro lenost nebo 
nedotaženou práci. Aplikace by měla být při prvním uvedení 
do  ostrého provozu ve  velmi dobrém stavu. Podstatné věci 
musí fungovat. Odpovídající bezpečnost musí být zaručena. 
Avšak drobnosti, které je možné opravit později, by neměly 
spuštění soft waru zdržovat. Divili byste se, jak často věci, 
které vám připadaly důležité, když jste vydávali první verzi, 
najednou důležité nejsou – teď, když je soft ware venku.

I  nadále byste měli první uvedení na  trh nebo spuštění 
oslavovat. Vezměte svůj tým do  oblíbené restaurace. Ale 
nespotřebujte veškerý emoční kapitál na svatbu, po ní na vás 
čeká dlouhý vztah, který se svým soft warem budete pěstovat. 

2 www.imvu.com
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Vývojářův kód28

Bude čas udělat úpravy, přidat celou rodinu nových prvků 
a napravit nedostatky.

Vydání první verze představuje jen jeden okamžik v životě 
soft waru. A není jediný a osudový.

Esej 4: Architekt schovaný 
ve „slonovinové věži“ je mýtus

Nikdy jsem nebyl nakloněn myšlence, že soft waroví archi-
tekti mají přestat s psaním kódu.

Architekti budov jsou usazeni ve  svých slonovinových 
věžích a  zabráni jen a  jen do  plánování. Nezatloukají hře-
bíky ani nepájí spoje. Chtít po architektech, aby dělali fyzic-
kou práci vrtání děr a pokládání betonu, by bylo jednoduše 
nepraktické. Architektonický návrh a  realizace stavby jsou 
dvě odlišné kariérní dráhy.

Kariérní postup vede k menšímu množství kódu

V  našem odvětví se do  role technického architekta propra-
cujeme přes vlastní realizaci soft waru – „fyzickou“ tvorbou 
aplikací. Avšak ve  většině organizací s  kariérním postupem 
v  prostředí soft warového vývoje také píšeme čím dál méně 
kódu. Jsme více zabráni do plánování než do objevování zádr-
helů „tam na frontě“. Více se staráme o celkový obraz a méně 
o nejjemnější detaily kódu. Náš obor se přimknul k představě, 
že architekti mají plánovat a vývojáři mají vyvíjet kód.

Tak vniká falešný dojem, že jakmile dosáhneme určité 
úrovně ve  fi remní hierarchii, programování přestane být 
oblastí, kde jsou nejvíce potřeba naše schopnosti. Jen ať 
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špinavou práci dělají vývojáři na juniorských pozicích! Tento 
klam zároveň odrazuje programátory na  nižších pozicích 
od  přemýšlení nad celkovými cíli a  směřováním projektu. 
Chce se po nich, aby se zaměřili jen na implementaci. Model 
architekt–vývojáři způsobuje, že obě strany jsou méně odpo-
vědné za aplikaci jako celek.

Když si rozdělíme role podle této poněkud umělé hierar-
chie na ty, kteří hloubají nad technickým „celkovým pohle-
dem“, a ty, kdo přemýšlí jen v konstrukcích if a for, odtrh-
neme od sebe dvě disciplíny, jež patří těsně dohromady.

Soft waroví architekti mohou odhadnout nejvhodnější 
architekturu, nejpříhodnější návrhový vzor nebo nejlepší 
postup. Ale jen tehdy, když se brodí po  kolena ve  zdrojo-
vých kódech, dokážou rozpoznat, kde jsou skutečné výzvy. 
Stejně tak vývojáři, kteří nemají volnost v přemýšlení na vyšší 
úrovni návrhu, nedostanou možnost vyjádřit protinázor. Při-
tom často právě člověk, jenž má na starosti vlastní implemen-
taci, je tím, kdo na zvolené cestě nejlépe vidí hrboly.

V analogii s architekturou jsme zašli moc daleko. Kariérní 
žebříček v odvětví vývoje soft waru potřebuje lepší analogii.

Při stavbě budov architekti navrhují a  stavitelé staví. 
Tradiční architekti vědí, jak vytvořit propracované plány 
a detailní specifi kace. Ale nestaví. Jednoduše to není rozumné. 
Rozdělení na  ty, kteří přemýšlí o vysokoúrovňových záleži-
tostech, a  ty, kdo zastanou samotné fyzické práce, vzniklo 
hlavně z důvodů praktičnosti.

U  soft waru to tak však být nemusí. Zkušení vývojáři 
můžou pracovat v obou rovinách současně. Soft waroví archi-
tekti sice jistě stráví většinu času prací na  vyšších stupních 
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návrhu, ale i tak by se měli zapojit do vlastního vývoje, aby si 
dokázali udělat celkový obrázek.

Udělejte si čas na kód

V mnoha technických organizacích však to, co jsem právě 
navrhnul, není proveditelné. Většina soft warových archi-
tektů tráví pracovní dobu na  poradách s  ostatními skupi-
nami ve fi rmě. Často jsou voláni k  telefonickým hovorům 
s klienty, aby s nimi probrali různá technická úskalí, kterým 
soft warový projekt musí čelit. Kde vůbec vzít čas na psaní 
kódu?

Několik měsíců poté, co jsem začal pracovat v jednom ze 
svých zaměstnání na plný úvazek jako programátor pro web, 
najala naše fi rma nového soft warového architekta na senior-
skou pozici. Přišel mezi nás Adam a úplně změnil atmosféru 
v naší skupině mladých vývojářů. I přes všechny běžné povin-
nosti, které na  sebe ve  své funkci vzal, bylo zjevné, že jeho 
vášní je kód. Hned jsem si připadal, že mluvím jen s dalším 
programátorem, ačkoli o  hodně chytřejším a  moudřejším, 
než jsem já. Z našeho pracovního vztahu architekta s vývojá-
řem se stal vztah mentora s žákem.

U  našeho prvního projektu, kterým byl extranet pro 
přední právnickou fi rmu, se Adam zmínil o  automatickém 
generování kódu. Mým uším to znělo trochu jako sci-fi . 
Avšak jak jsem měl brzy zjistit, podpůrné objekty na straně 
serveru, dotazy a metody, které jsem se chystal napsat ručně, 
byly převážně algoritmické. Bylo možné je z  velké části 
odvodit z  databázového schématu extranetu. Adam navrh-
nul, abych se místo pachtění s vývojem metodou hrubé síly 
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zaměřil na tvorbu uživatelských formulářů a dialogů, zatímco 
on začal psát generátor kódu. Tvorbě generátoru se věnoval 
po  několik týdnů vždy během své hodinové jízdy vlakem 
každý den do práce a z práce. Po pár týdnech jsme měli jed-
noduchý, ale mocný nástroj, který dokázal vygenerovat vše, 
co bych býval psal ručně.

Veškerý čas, který jsme ztratili odbočkou do  automatic-
kého generování, jsme si rychle vynahradili, jakmile jsme 
generátor začali používat. Pokaždé, když se měnilo naše data-
bázové schéma, spustil Adam svůj čarovný prográmek a ten 
přepsal veškerý kód, který jsem při tvorbě aplikace potřebo-
val změnit. Netrvalo dlouho a projevily se výsledky úsilí, jež 
Adam při tvorbě nástroje vyvinul. Náklady na jeho napsání 
se více než vrátily. A navíc to byl nástroj, který jsme mohli 
používat znovu a znovu.

Takže ačkoli jsem byl stále v podstatě hlavním vývojářem, 
Adam měl na  vývoji velký podíl. Kdykoli jsem potřeboval 
nějaké jiné úseky algoritmického kódu, zapracoval během 
jízdy vlakem domů na  přidání odpovídající funkčnosti 
do generátoru. Příští den jsem měl před sebou čerstvou sadu 
zdrojových kódů, které už jsem nikdy nemusel znovu ručně 
psát. Spoustu poznatků, které jsem se během těch prvních 
pár měsíců naučil, využívám dodnes.

Až se budete propracovávat na  vyšší a  vyšší programá-
torské pozice, od  řadového vývojáře k  architektovi, neza-
pomeňte, že kód je tím lepidlem, které všechny tyto funkce 
pojí dohromady. Nemusí to být během jízdy vlakem. Možná 
se najde hodinka nebo dvě, které můžete v  práci věnovat 
čistě psaní kódu. V Eseji 23 Zaveďte v týmu „vyhrazený čas“ 
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na straně 84 najdete rady, jak si rezervovat část dne jen pro 
psaní kódu. Nakonec ať už jste ve vývojářské hierarchii jak-
koli vysoko, nepřestávejte programovat. Protože to je oblast, 
kde je vás nejvíce potřeba.

Esej 5: Zahoďte starý kód

Nedávno mě Mustafa, jeden z mých kolegů, upozornil, že to 
„dělám zase“. Schovával jsem si kód na potom: zakomento-
val jsem si část, kterou jsem neměl v plánu už nikdy použít. 
Jednoduše jsem neměl to srdce ho na místě smazat, i když 
veškeré naše zdrojové kódy ukládáme pomocí verzova-
cího systému (a vy byste měli dělat naprosto totéž). Protože 
jsem se stejně vždy mohl k tomu starému kusu kódu vrátit, 
nemělo smysl ho zakomentovávat, když jsem ho mohl pro-
stě smazat.

Schovávání si kódu „na  potom“ je jedním z  těch zvyků, 
které navenek působí jako dobrý nápad. Je to zvyk převzatý 
z jiných důležitých inženýrských zásad, které však nejsou pro 
oblast programování skutečně relevantní. Kdybychom sesta-
vovali auto, nejspíš bychom uschovali veškerý kovový odpad, 
protože by se dal později znovu použít. Bylo by hloupé ho 
jen tak vyhodit. V tradičních technických oborech jsou práce 
a materiál opravdu kritické. Ve fyzickém světě je daleko jed-
nodušší pracovat s  něčím, co je skoro dobře, než všechno 
zahodit a začít znovu.

Při programování máme tendence těmto dvěma prv-
kům přikládat příliš velkou váhu. Vyžaduje naše zaměstnání 
opravdu hodně fyzické práce? Ani ne. Psaní na  klávesnici 
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není tak namáhavé. A co materiál? Když jsem to naposledy 
kontroloval, nedostatkem úhozů jsme opravdu netrpěli.

Křečkování starého kódu nám navíc přidělává práci. Rea-
lita je většinou taková, že kód, který jsem před pár dny nebo 
týdny zakomentoval, už nikdy neodkomentuji. Místo toho 
po  celém kódu, který právě píšu, raší fl eky jednobarevné 
hatmatilky. Pohled na  ně je hrozně otravný. Pokaždé, když 
pracuji se starým kódem, odvádí mou pozornost od toho, co 
je právě teď důležité.

I když nastane situace, že se rozhodnu znovu implemen-
tovat něco, co jsem napsal už dříve, zakomentovaný kód 
obvykle stejně nesedí, jak má. Možná jsem odpovídající kus 
logiky přesunul někam jinam. Objekty nebo metody, které 
jsem používal v  původním kódu, se mohly změnit. Pokus 
o  resuscitaci starého kódu znamená, že strávím víc času 
překopáváním, než kolik by trvalo přepsání onoho úseku 
správně a čistě. Ta verze mé osoby, která napsala kód z minu-
lého týdne, znala jen podobu aplikace z minulého týdne.

Mazáním kódu místo jeho věčného schovávání do komen-
tářů udržujeme zdrojové kódy v dobré kondici. Obsah stránky 
kódu by měl odrážet, jak přesně aplikace momentálně funguje. 
Nic víc, nic míň. Zbavíme-li se starého kódu teď hned, nebu-
deme muset uprostřed programovaní přeskakovat nesouvi-
sející kousky hatmatilky. A později si nebudeme muset lámat 
hlavu nad tím, jestli ta obří hromada zakomentovaného, ale 
důležitě vypadajícího kódu je opravdu stále tak důležitá.

K2049_sazba.indd   33K2049_sazba.indd   33 2.1.2013   9:48:522.1.2013   9:48:52



Vývojářův kód34

Esej 6: Různorodost místo specializace

Během tvorby soft waru můžeme pracovat jako designéři, 
programátoři nebo administrátoři databáze. Můžeme ovládat 
PHP, Javu, .NET, C++, Python a SQL a zároveň si umět pora-
dit i  s HTML, CSS, JavaScriptem a Flashem. Ale jen málo-
kdo z nás bez obtíží přechází mezi uživatelským rozhraním 
a backendem.

Ve  stavebnictví není praktické, aby elektrikář záro-
veň betonoval nebo aby zedník zároveň instaloval trubky. 
Všechno jsou to samy o sobě specializované činnosti. Navíc 
jsou potřeba na  fyzicky odlišných místech. Situace z  inte-
lektuálních a  praktických důvodů vyžaduje skupinu spe-
cializovaných pracantů, kteří jednotlivá řemesla vypilují 
k dokonalosti.

Ale přenesením té stejné fi lozofi e do  našeho oboru se 
ztrácí její význam. Sady nástrojů, se kterými pracujeme, 
máme přímo před sebou na  obrazovce. Pokud právě pra-
cujeme s  SQL, nemusíme odejít někam jinam kvůli psaní 
HTML, ani kvůli tvorbě obrázku ve Photoshopu. Jednoduše 
přepneme programy na svém počítači. Mezi našimi progra-
movacími disciplínami neexistuje žádná fyzická bariéra.

Mnohé soft warové koncepty navíc přesahují jazyky 
a  mnohdy i  disciplíny. Model-View-Controller (MVC) je 
aplikační architektura, kterou si osvojilo mnoho platforem 
pro aplikace s uživatelským rozhraním, jako například frame-
work Cairngorm pro aplikace platformy Adobe Flex, i mnoho 
frameworků pro vývoj serverových částí aplikací, jako třeba 
.NET. Programovací jazyky dnes mají pozoruhodný přesah. 
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Návrhové vzory a refaktorování patří mezi myšlenky, které se 
ve světě programování vyskytují na mnoha různých místech.

V naší fi rmě zná většina vývojářského týmu více progra-
movacích jazyků a  věnuje se jak frontendu, tak backendu. 
Pomáhá nám to rovnoměrně rozdělit pracovní zátěž, protože 
jsme všichni schopni pracovat na všech vrstvách aplikace.

V jednom člověku se může skrývat vývojář v .NET, kou-
zelník s HTML i odborník na datové modelování. Můžeme 
sice mít expertní znalost tohoto a zájem o tamto, ale neexis-
tuje důvod, proč bychom nemohli být skvělí v mnoha disci-
plínách zároveň.

„Dřív jsem dělal do pokročilých řešení pro byznysové platformy; 

dneska opravuju, co nefunguje.“
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Proč by špičkoví programátoři nemohli být zároveň špič-
kovými návrháři uživatelských rozhraní? Příliš často slý-
chám, jak programátoři okamžitě zavrhují už jen tu mož-
nost, že by mohli být také skvělými návrháři vizuální podoby 
aplikace. Co se týče celkové koncepce, navrhování uživatel-
ských rozhraní není až tak vzdáleno od navrhování solidní 
soft warové architektury. Jistě, funkční uživatelská rozhraní 
jsou intuitivní, dobře organizovaná, škálovatelná a promyš-
lená. Vyznávají mnoho stejných vlastností, jakých si ceníme 
u návrhu soft waru.

Opačně to funguje stejně. Příliš málo talentovaných 
návrhářů uživatelských rozhraní si o  sobě myslí, že jsou 
schopni stát se dobrými programátory. Možná se progra-
mátoři dívají na návrh uživatelského rozhraní jako na dělání 
věcí „na efekt“, a designéři považují programování za psaní 
hromady „technických nesmyslů“. Přitom obě činnosti mají 
hodně společného.

Nakonec i cíle návrhu soft waru jak ze strany rozhraní, tak 
hlavní logiky jsou stejné. Neexistuje důvod, proč bychom 
nemohli být skvělí ve více různých disciplínách.

Esej 7: Metafory před námi schovávají 
lepší pracovní postupy

Už jsme si ukázali, jak metafory ubližují našemu vnímání 
soft warového vývoje. Když to s nimi přeženeme, vytvoříme si 
nevhodné návyky na základě falešných předpokladů. Meta-
fory jsou dvojnásobné neštěstí. Nejenže kvůli nim děláme 
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věci méně efektivně, ale také nám zabraňují přemýšlet, jak by 
se vše dalo dělat jinak a lépe.

Vytváření skic a  detailních specifi kací zabírá čas, který 
bychom mohli věnovat tvorbě a vyhodnocování skutečného 
produktu. Přitom tyto činnosti nevyužívají potenciálu mož-
ností neustálého iterování, které máme k dispozici. Naopak 
nás nutí promýšlet celý proces psaní kódu, aniž jsme zatím 
napsali jediný řádek.

Přílišný důraz na  okamžik prvního vydání soft waru 
zakrývá fakt, že programy dnes můžeme modifi kovat a redis-
tribuovat relativně jednoduše. Soft ware už nemusíme „posí-
lat“. Je možné jej stáhnout z  internetu nebo je rovnou celý 
v  provozu na  webu. Když se termín uvedení do  provozu 
odsouvá dál do  budoucnosti, protože je naprosto nutné 
do programu napěchovat nějaké další prvky, trpí tím morálka 
vývojářů. Pro vývojový tým je to zaručený zabiják nadšení.

Tradiční rozdělení rolí ve  vývoji soft waru na  architekty, 
vývojáře a  projektové manažery je nepříznivé pro ty, kdo 
jsou talentovaní ve více oblastech. Můžete být zároveň skvělí 
vizionáři, přemýšliví programátoři a týmoví hráči ovládající 
komunikaci. Přílišné bazírování na metafoře brání opravdu 
talentovaným lidem využít všech možností, které náš obor 
nabízí.

Jedním ze způsobů, jak tento problém obejít, je nalezení 
vhodnější analogie. Vývoj soft waru může mít blíž k  psaní 
románů nebo komponování hudby. Zamyslete se, jak tyto 
profese přistupují k „plánování“.

Spisovatel si možná sepíše nástin děje kapitol, aby měl 
obecný přehled, o čem chce psát. Pak ale začne se samotným 
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psaním. Potom edituje a  přepisuje – tu změní slovo, tam 
vypustí celou kapitolu. Psaní knih je o dost podobnější tomu, 
jak programujeme.

Skladatel netráví měsíce jen tím, že sepisuje noty a doufá, 
že budou znít správně. Hraje a  hraje, dokud nenajde ten 
správný riff . Může mít k dispozici pár řádků textu a hledat 
k nim ty správné akordy, nebo opačně. Píseň tvoří po částech 
a po částech ji i zkouší.

Náklady na materiál jsou v obou případech nízké. Papír 
a tužka jsou snadno k sehnání. Zvuk skoro nic nestojí, kytary 
nejsou placeny od noty. U nás je to stejné: kód je náš vlastní 
levný materiál. Jakmile zprovozníme vývojové prostředí, 
nevyžaduje psaní kódu žádné náklady za materiál.

Tradiční metafory tedy používejte jako ukazatel, když si 
nejste úplně jisti, jak k určitému soft warovému problému při-
stupovat, nebo když nemáte dost informací, abyste se mohli 
rozumně rozhodovat. Ale po nějaké době, kdy se budete řídit 
podle metafor, se na chvilku rozhlédněte a rozmyslete si, kde 
jsou stále užitečné a  také kde vašemu vývojovému procesu 
spíš ubližují.

Jakmile si to uvědomíme, budeme mít jasnou představu, 
jestli procesy, kterých se držíme, skutečně fungují. Dalším 
krokem je zajištění dlouhodobé udržitelnosti. Jak to udělat, 
abychom během celé své vývojářské kariéry zůstali motivo-
vaní? V  další části se dočtete o  několika způsobech, jak si 
udržet motivaci.
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Nezáleží na  tom, jakou máte praxi. Nejste-li k  psaní kódu 
motivováni, běžte od  toho. Účetní dokáže vyplnit tabulky 
dost dobře i bez motivace; pokladní přečká den za kasou i bez 
nadšení. Ale špatně motivovaní vývojáři jsou pro soft warový 
projekt pohromou.

Motivace musí být dlouhodobě udržitelná. Během 
celého procesu vývoje je třeba ji kypřit a  kultivovat. To, co 
vám na začátku práce na projektu pomáhá psát s nadšením, 
nemusí být nutně tím, co pro vás bude zdrojem inspirace 
v cílové rovince. V různých fázích procesu tvorby soft waru 
vás mohou pohánět vpřed různé věci.

Potřeba zachovat si motivaci není vázána jen na  soft -
ware. V médiích to vidíme v jednom kuse: Atletická hvězda, 
která podepsala obří mnohamilionový kontrakt, najednou 
nepodává maximální výkony. Kapela, kterou jsme si zamilo-
vali, začne vydělávat peníze masovou produkcí alb nevalné 
úrovně. Spoustě celebrit dojde dech, přestože na  ně podle 
smlouvy čeká neskutečné bohatství. To dokazuje, že jeden 
důvod sám o sobě k udržení motivace nestačí.

Potřebujeme více různých metod jak zajistit, aby naše 
nadšení neuhaslo. Recenze jídel od  kritiků nutí šéfk uchaře 
neusnout na  vavřínech, ale stejný vliv má i  plná restaurace 
a spokojení zaměstnanci. Vhodné nástroje mají na upevnění 
motivace také velké zásluhy. Dejte špičkovému kuchaři kva-
litní sadu nožů a čerstvé ingredience, a uvidíte věci! Motivace 
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