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ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA TÍMU 
zo dňa 19.10.2015 

 

Miesto a čas konania: miestnosť 2.23, 13:00 – 18:00 

Účastníci stretnutia:  

 Ing. Branislav Steinmüller 

Bc. Lukáš Csóka 

Bc. Michal Farkaš 

Bc. Silvia Macejková 

Bc. Roman Pikna 

Bc. Pavel Sluka 

Program stretnutia: 

1. Prezentácia aktuálneho stavu v alefe 
2. Diskusia o nedostatkoch tímového webu 
3. TP cup prihláška 
4. Rozdelenie úloh pre alef-tng v Jire na subtasky 
5. Diskusia o Scrum panely 
6. Informovanie o aktuálnych výsledkoch z prototypu na testoch na predmete Operačné 

systémy 
7. Zopakovanie niektorých bodov stretnutia 
8. Prepracovanie webovej stránky tímu 
9. Demo otázky na prototyp, graf odpovedí na vtipné otázky 
10. Potreba informovania o stave projektu v Jire 
11. Zaznamenávanie rôznych typov úloh v Jire 
12. Aktuálne rozdelenie rolí v tíme  
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Podrobnejšie k niektorým bodom: 

1) Prezentácia aktuálneho stavu v alefe: Bol prezentovaný progres v oblasti aktuálizácie 
dátového modelu a tvorby importeru pre csv súbory obsahujúce záznamy cvičení 
(Exercise). Úloha bola rozpracovaná, zatiaľ nie je dokončená. Na tejto úlohe sa 
ukázala potreba rozdeľovať niektoré tasky na subtasky, pre prehľadnosť a lepšiu 
informovanosť o aktuálnom stave úlohy. Pri prezentovaní tohto bodu sa prebrali aj 
niektoré náležitosti logovania v Jire. 

2) Diskusia o nedostatkoch tímového webu sa zamerala na nedostatky po grafickej 
stránke. Riešené bolo najmä pozadie, ktoré má viacero chýb z pohľadu konzistencie 
a prechodov medzi obrázkami na dlhších podstránkach. Zároveň sa ako problém 
ukázali nedostatky webu na rôznych rozlíšeniach obrazoviek. Webovú stránku bude 
potrebné osviežiť nejakými zaujímavými prvkami. Na ukážku niečoho, čo môže byť 
osviežiť momentálnu prílišnú statickosť stránky bol ukázaný napríklad Elavator.js 

3) Rozhodnutie o podaní prihlášky na TP cup bude musieť byť definitívne rozhodnuté na 
najbližšom stretnutí. Prebrali sa možné pozitíva a negatíva zapojenia sa do súťaže. 

4) Niektoré vybraté úlohy v Jire týkajúce sa alef-tng verzie aplikácie sa rozdelili na 
niekoľko subtaskov, podľa logicky oddelených častí, ktoré bude potrebné 
implementovať. Rozdelené boli niektoré väčšie úlohy v šprinte 1. 

5) Diskutovaný bol SCRUM panel, keďže na nasledujúci týždeň o 16:00 má tím termín 
pre scrum panel. Rozoberané boli najmä skúsenosti iných tímov a potreba prípravy. 

6) Testovanie použitím prototypu pokračovalo aj v predchádzajúcom týždni. Boli 
prejdené výsledky a vizualizácia výsledkov na grafe. Rozoberané boli aj demo otázky 
a potreba vytvorenia nejakých ďalších vtipných otázok. V tomto smere sa člen tímu 
Bc. Michal Farkaš podujal na tvorbu nejakých otázok pre ďalšie testy. 

7) Niektoré body stretnutia boli prejdené ešte raz, cieľom bolo zopakovať najmä body, 
ktoré sa rozoberali na začiatku stretnutia, v čase, keď niektorý členovia neboli ešte 
prítomní. 

8) Prepracovaniu webovej stránky tímu sa podrobnejšie venuje bod 2. Pri opätovnom 
prediskutovaní otázky webu bola zisťovaná schopnosť aktuálneho tvorcu webu (Bc. 
Martin Dekan). Ten potvrdil, že zlepšenie vzhľadu webu nie je nad jeho sily. 

9) Prejdené boli výsledky vtipných otázok z posledných testov a potreba pripravenia 
podobných otázok pre testy na nadchádzajúce týždne. 

10) Potreba informovania o stave projektu v Jire. V tomto bode sa dohodlo na niektorých 
ďalších pravidlách pre informovanie v Jire, najmä súvisiacimi s častejším logovaním 
stavu. Bod bol rozoberaný najmä z dôvodu nedostatočne podávaných informácií 
o stave úloh prvého šprintu pre verziu alef-tng. 
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11) V tomto bode sa opätovne poznamenalo, že je potrebné zaznamenávať do Jiry aj 
úlohy, ktoré neboli priamo súvisiace s vývojom prototypu alebo alef-tng, ale súviseli 
s projektom ako takým. 

12) Podľa dohody sa určilo posledné rozdelenie rolí pre členov tímu: Bc. Roman Pikna: 
vývojár prototypu, Bc. Silvia Macejková: vývojárka prototypu, projektová manažérka, 
git masterka, Bc. Lukáš Csóka: vývojár a správca Jiry, Bc. Michal Farkaš: senior 
vývojár alef-tng a softvérový architekt, Bc. Martin Dekan: vývojár, analytik a správca 
dokumentácie, Bc. Pavel Sluka:  senior vývojár alef-tng a zapisovateľ.  

 

 

Zapísal: Bc. Pavel Sluka 


