
Školení Design REST API 
Školení Vás provede kompletním procesem návrhu služeb a seznámí Vás s řešením různých 
situací. Seznámíte se s přístupem Design First a naučíte se modelovat použitelná REST API. 
Školení je koncipováno na všechny vývojáře bez ohledu na platformu (PHP, .NET, Java, 
Python, ...) 

 

Termín  1. června 2022, od 9 – 17 hod. 

Místo konání  Praha, Hvězdova 1734/2c, konferenční centrum PwC 

Cena   6.900 Kč za osobu bez DPH 

Forma   prezenční 

Velikost skupiny do 16 osob + lektor 

Lektor   Miroslav Holec, mirek@miroslavholec.cz  

 

Osnova 
S ohledem na novinky, které se mohou objevit před konáním školení může v osnově dojít 
k drobným změnám. Mou snahou je školení vždy aktualizovat vzhledem k novinkám nebo 
tipům z různých zahraničních konferencí. 

 

🗂 Úvod do REST, HTTP API a klíčové historické souvislosti 

🗂 Omezení a modely: Fielding, Richardson, myšlenka HATEOAS 

🗂 HTTP jako nosný protokol, práce se standardy (RFC) 

🗂 Design URL, Uniform Resources a unikátní ID 

🗂 Řešení filtrování, stránkování a řazení záznamů 

🗂 HTTP metody, operace, idempotentnost 

🗂 Modelování doménových případů na CRUD v REST API 

🗂 Návratové kódy a struktury, řešení chyb v API, formátování a standardy 

🗂 HTTP hlavičky, metadata principy HTTP Cache 

🗂 Verzování a evoluce v REST API 

🗂 Asynchronní operace, polling a webooks 

🗂 Návrh REST API a metodika návrhu Design First, Open API Specifikace 

🗂 API jako produkt, developer experience 

https://www.miroslavholec.cz/skoleni/rest-api-design/202206
https://www.google.com/maps/place/PwC+%C4%8Cesk%C3%A1+republika/@50.0506715,14.4173553,14z/data=!4m9!1m2!2m1!1spwc+praha!3m5!1s0x470b9475b5a1e465:0x1dc22d20a62c1e55!8m2!3d50.0506663!4d14.4348668!15sCglwd2MgcHJhaGEiA4gBAZIBDnRheF9jb25zdWx0YW50
https://www.miroslavholec.cz/
mailto:mirek@miroslavholec.cz


Co je v ceně kurzu 
- podklady ke školení v elektronické podobě 
- související odkazy na probraná témata 
- dotazy e-mailem 
- wi-fi připojení 
- 2x coffee break + něco k zakousnutí 
- polední oběd v kantýně PwC 

Pro koho je školení určeno 
Školení je pro analytiky i vývojáře, kteří chtějí pochopit principy RESTful API a seznámit se 
současnými metodami návrhu a modelování. Školení je postaveno teoreticky a je vhodné i 
pro technicky méně zdatné členy týmu, kteří se věnují například testování aplikací. 

Školení doporučuji vývojářům bez ohledu na jejich oblíbenou vývojářskou platformu. 
Informace ze školení jsou použitelné v .NETu stejně jako v PHP, Javě nebo jiných 
ekosystémech. 

Co potřebujete s sebou 
Pro všechna školení doporučuji vzít si s sebou notebook s předinstalovaným software. 
Přečtěte si jednoduchý návod, co si nainstalovat. Nechcete-li si zkoušet praktické ukázky, 
stačí Vám něco na zapisování poznámek. 

Vstupní znalosti 
Toto školení předpokládá pouze základní povědomí o HTTP a vývoji webových aplikací. Není 
potřeba umět programovat. Školení lze absolvovat s Windows i macOS. 

COVID-19 
V rámci prezenčního školení musí každý účastník dodržovat vládní a hygienická opatření 
platná v době konání školení. Ve společných prostorách konferenčního centra jsou účastníci 
povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Nebude-li možné s ohledem na opatření 
vlády a hygieny uskutečnit školení prezenčně, proběhne školení ve stejném termínu online 
prostřednictvím platformy Zoom. 

Storno podmínky 
V případě storna 14 dní a více před konáním kurzu je poplatek vrácen v plné výši. V ostatních 
případech lze zvolit mezi využitím fakturované částky pro jiné služby nebo storno poplatkem 
ve výši 1.500 Kč. 

Objednávky 
Online na stránce školení nebo e-mailem na mirek@miroslavholec.cz  

Školení je možné udělat prezenčně i ve firmě pro celý tým za cenu 26.000 Kč bez DPH. 

https://www.miroslavholec.cz/blog/nastroje-nastaveni-pro-ucast-na-workshopech-skolenich
https://www.miroslavholec.cz/skoleni/rest-api-design/202206
mailto:mirek@miroslavholec.cz
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