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1. Pre koho je etodika urče á 

Te to doku e t slúži každé u čle ovi tí u k tomu, aby korektne vytváral 

udržiavateľ ý a prehľad ý kód v programovacom jazyku Python. 

2. Metodika 

Ako vhod ý kódova í šta dard pre písa ie Pytho  kódu s e zvolili PEP-8, pričo  

odkaz aň je ož é ájsť tu - https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/.   

3. Použitie etodík 

Metodiky referencované vyššie sa udú používať vždy pri písa í zdrojového kódu 

v Python-e, pričo  sa udú používať ako je opísa é ižšie.  

3.1. Použitie etodiky v IDE 

Táto etodika usí yť astave á v IDE, ktoré sa používa pri vytvára í zdrojového 

kódu. Pre Py har  je ož é ájsť ávod tu - 

https://blog.jetbrains.com/pycharm/2013/02/long-awaited-pep-8-checks-on-the-fly-

improved-doctest-support-and-more-in-pycharm-2-7/. Dĺžka riadku y ala yť teda 80 

znakov a úroveň hláse ej hy y y al yť War i g.  

3.2. Použitie etodiky po doko če í kódu 

Po doko če í kódu je potre é kód sko trolovať, a y vyhovoval zvole é u 

šta dardu. Nato je vhod é použiť te to ástroj, ktorý kód afor átuje tak, a y spĺňal 

da ý šta dard, prípad e uro iť úpravu kódu a uál e. Odkaz TU - 

https://pypi.python.org/pypi/autopep8.  

3.3. Použitie etodiky pred odovzda í  kódu do ce trál eho úložiska 

Do e trál eho úložiska kódu – VCS, usí kód spĺňať te to zvole ý šta dard. Ak 

prejde kód ez ástroj a ko trolu kvality kódu ez hy ový h výpisov, je ož é kód 

https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/
https://blog.jetbrains.com/pycharm/2013/02/long-awaited-pep-8-checks-on-the-fly-improved-doctest-support-and-more-in-pycharm-2-7/
https://blog.jetbrains.com/pycharm/2013/02/long-awaited-pep-8-checks-on-the-fly-improved-doctest-support-and-more-in-pycharm-2-7/
https://pypi.python.org/pypi/autopep8


odovzdať. Odkaz je TU - https://pypi.python.org/pypi/pycodestyle. Pri prípadných 

pro lé o h je vhod é použiť te to online - http://pep8online.com.  

4. Zlepše ie etodiky 

Pre zlepše ie i ple e tova ia etodiky do praxe, by bol vhodný tutoriál na 

astave ie ástrojov, ktorý y ol súčasťou tejto etodiky, ie le  ako odkaz 

v jednotlivých nástrojoch. 

Vhodný by bol skript, ktorý y spúšťal py odestyle a všetky .py zdrojové sú ory 

rá i projektu. Výhod e y olo aj to, že pokiaľ kód espĺňa šta dard, tak ho ie je 

ož é a i odovzdať do úložiska VCS – Gitlabu.  

https://pypi.python.org/pypi/pycodestyle
http://pep8online.com/
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