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4.10. 2012 
– Seznámení s kolektivem, pracovním prostředím a náplní odborné praxe.(1h)
– Představení interní aplikace pro oddělení testování u niž bylo našim úkolem provést 

optimalizaci výkonu.(1h)
– Analyzování testovací aplikace (develtesty)(3h)
– Analýza zdrojového kódu aplikace develtesty(3h)

05.10. 2012 
– Školení PHP frameworku Yii(1,5h)
– Zpracovávání poznámek testovacího oddělení na optimalizaci aplikace develtesty.(3h)
– Úprava funkčnosti aplikace develtesty. (3h)

10.10. 2012 
– Úprava funkčnosti aplikace develtesty.(3h)
– Optimalizace SQL.(3h)

12.10. 2012 
– Úprava funkčnosti aplikace develtesty.(3h)
– Optimalizace PHP kodu a funkcí v aplikaci Develtesty(3h)

17.10. 2012 
– Konzultace s týmem asistentek o aplikaci pro evidenci papírové pošty.(0:30h)
– Analýza a konzultace specifikace aplikace Pošták.(2h)
– Tvorba návrhů řešení aplikace Pošták(3h)

19.10. 2012 
– Prezentace navrženého technického řešení.(0:30h)
– Konzultace s asistentkami.(0:30h)
– Tvorba ER modelu aplikace Pošták.(2h)
– Prezentace ER modelu.(0:30h)
– Tvorba wireframu aplikace Pošták.(4h)

24.10. 2012
– Prezentace wireframu.(1h)
– Zaškolení do struktury interních databází.(0:30h)
– Tvorba procedur a SQL dotazů pro statistiky.(4h)

26.10. 2012
– Práce na SQL scriptech pro vytvoření statistik(3h)
– Konzultace vzniklých problémů s nekonzistentními daty v databázi aplikace Klient.

(1h)
– Tvorba řešení pro obnovení konzistence tabulek v interní aplikaci Klient.(3h)
– Aplikace řešení pro obnovení konzistence tabulek v interní aplikaci Klient.(1h)

31.10. 2012
– Tvorba skriptu pro výpočet dojezdové vzdálenosti z firmy ke klientovi(2h)



30.11. 2012
– Konzultace o projektu heatmap(1h)
– Navrhování řešení projektu heatmap(3h)
– Psaní specifikace aplikace heatmap(4h)

06.12. 2012
– Konzultace o projektu heatmap(1h)
– Programování aplikace heatmap(6h)

03.01. 2013
– Progamování scriptu pro zachytávání informací o kliknutí na sledované stránce. 

Aplikace Heatmap (3h)
– Programování serverové části pro zpracování zachyceného kliknutí aplikace 

HeatMap(3h)
– Programování serverové části. Tvorba napojení na grafickou knihovnu(2h)

10.01. 2013
– Tvorba uživatelského rozhraní aplikace HeatMap(3h)
– Programování serverové části. Generátor heatmapy(3h)
– Tvorba mockupů do specifikace pro zákazníka(2h)

11.01. 2013
– Možnost korekce vyrenderované mapy(3h)
– Tvorba nového sledování, editace, generování js kodu pro vložení do sledované 

stránky.(3h)
– Tvorba struktury stránky s dokumentací(1h)
– Tvorba mockupů do specifikace pro zákazníka(1h)

17.01. 2013
– Oprava chyby odesílání formuláře v aplikaci Pohledávky. (2,5)
– Výměna a nastavení dialogového okna. (1,5h)
– Nasazování opravené verze aplikace Develtesty na ostrý server (2h)
– Převod databáze ze staré testovací aplikace (struktury) na Develtesty (2h)

18.01. 2013
– Tvorba sql sqriptů pro přesun databáze stávající testovací aplikace do apliakce 

Develtesty (2,5h)
– Úprava výpisu informací k vygenerované heatmapě (2h)
– Psaní uživatelské části dokumentace „Generování mapy“ k aplikaci HeatMap.  (2h)
– Oprava skriptu pro automatické odesílání informačních emailů aplikace 

Develtesty(1,5)

24.01. 2013
– Tvorba uploaderu v pro aplikaci Develtesty (2h)
– Uživatelská dokumentace k aplikaci HeatMap (1,5h)
– Tvorba panelu pro korekci zobrazení mapy v aplikaci HeatMap(3,5h)
– Programová dokumentace k aplikaci HeatMap (1h)



25.01. 2013
– Progamová dokumentace k aplikaci HeatMap(1h)
– Tvorba návrhu produktového filtru pro e-shop shark.sk (1h)
– Přesun aplikace Develtesty do ostrého provozu (3h)
– Progamování úprav aplikace Develtesty pro ostrý provoz (3h)

31.01. 2013
– Programování a nastavení uživatelských oprávnění v aplikaci Delevtesty(3h)
– Programování automatického upozornění na změny v aplikaci Deltesty (2h)
– Tvorba návrhu produktového filtru pro e-shop shark.sk (2h)
– Programování úpravy pro filtrování v aplikaci Develtesty(1h)

01.02. 2013
– Programování úpravy pro filtrování v aplikaci Develtesty(2h)
– Programování hormadné změny typu chyby v aplikaci Develtesty(2h)
– Programové úpravy podporující přístup cross-domain k aplikaci HeatMap(2h)
– Testování aplikace HeatMap na systému ShopSys (2h)

07.02. 2013
– Programování korekčního panelu aplikace HeatMap(2h)
– Tvorba návrhu řešení modulu pro interní aplikaci MeadiaWiki(3h)
– Implementace AJAXového náhledu s detaily chyby v aplikaci Develtesty(3h) 

08.02. 2013
– Implementace možnosti  AJAXového přidání komentáře z dialogu s detailem chyby v 

aplikaci Develtesty(2,5h)
– Implementace funkce pro hromadnou úpravu typu chyby přímo z přehledu v aplikaci 

Develtesty(1,5h)
– Tvorba MySQL procedury pro zpracování statistiky z interní databáze aplikace 

Klient(2h)

14.02. 2013
– Ukládání korekce zobrazení HeatMap a zpětné nastavení při novém zobrazení.(2h)
– Připrava prezentace aplikace HeatMap (1h)
– Vytváření procedur pro doplnění nově vzniklých ticketů do mezitabulky potřebnou na 

tvorbu statistiky z aplikace Klient (2h)
– Tvorba procedury pro aktualizaci stávajících záznamů v mezitabulce potřebné pro 

tvorbu statistiky z aplikace Klient(1h)
– Tvorba statistických MySQL dotazů nad databází aplikace Klient (2h)

15.02. 2013
– Tvorba statistických MySQL dotazů nad databází aplikace Klient (2h)
– Plnění aplikace HeatMap testovacími daty (1h)
– Příprava prezentace aplikace HeatMap (1h)
– Prezentace aplikace HeatMap(0.5h)
– Konstrukce MySQL dotazů pro statistiku nad databází aplikace Klient (3h)



21.02. 2013
– Tvorba procedur pro obnovení konzistence dat vybrané z logu aplikace Klient (3h)
– Tvorba statistických MySQL dotazů nad databází aplikace Klient (3h)
– Optimalizace procedur vytvářejících pomocné tabulky pro statistiku z aplikace Klient 

(2h)

26.02. 2013
– Optimalizace procedur generujíchích statistiky z aplikace Klient (3h)
– Tvorba dokumentace včetně ER Diagramu pro aplikaci Develtesty (2h)
– Úpravy sledovacího skriptu aplikace HeatMap pro obecnější nasazení. (2h)

28.02. 2013
– Programování vylepšení aplikace HeatMap pro řazení stránek do skupin (3h)
– Rozšíření uživatelského rozhraní aplikace HeatMap pro skupiny stránek (3h)
– Nasazování aplikace HeatMap na běžící eshop (2h)


