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ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA TÍMU 

zo dňa 14.12.2015 

 

Miesto a čas konania: miestnosť 2.23, 13:00 – 16:00 

Účastníci stretnutia:  

 Ing. Branislav Steinmüller 

Bc. Lukáš Csóka 

Bc. Martin Dekan 

Bc. Michal Farkaš 

Bc. Silvia Macejková 

Bc. Roman Pikna 

Bc. Pavel Sluka 

Program stretnutia: 

1. Práca na dokončovaní dokumentácie 

2. Prezentácia zobrazovania štatistík pre Alef 

3. Práca na projekte počas prázdnin a skúškového 

4. Budúci semester 

5. Doučovanie v rails 

Podrobnejšie k niektorým bodom: 

1) K záverečnému odovzdaniu dokumentácie boli spracované počas šprintu dokumenty 

k úlohám za posledné obdobie. Na stretnutí sa prešli potrebné súčasti dokumentácie. 

Dopĺňali sa najmä časti aplikácie manažmentu a časti s obrazovkami prototypu a ich 

opisom. 

2) Bc. Roman Pikna prezentoval úlohu, na ktorej pracoval. Okrem zobrazovania 

štatistík, pridal aj funkciu zobrazovania počtu odovzdaných testov na cvičení. 

V súvislosti s touto novou funkcionalitou sa uvažuje aj nad pridaním možnosti 
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zobrazovania počtu študentov, ktorí momentálne píšu test. Z toho dôvodu sa zmení 

pridávanie nového stavu user_to_lo_relations na UserVisitedRelation už pri pridelení 

otázky. Tento problém bol už pôvodne spomínaný v súvislosti s prideľovaním otázok 

pomocou recommendera. Vďaka pridaniu tejto novej funkcionality sa bude môcť 

uvažovať aj nad pôvodnou verziou recommendera. 

3) Ktorýkoľvek člen môže pracovať na projekte aj mimo semestra. Všetko potrebné 

ostáva – jira, slack, všetko je k dispozícii. 

4) Prešla sa otázka budúceho semestra, v ktorej by mala už väčšia časť ľudí pracovať na 

ruby on rails. Členovia sa zaviazali naučiť sa viac v ruby a jeho konkrétnych častiach, 

na ktorých budú pracovať v budúcom semestri (testy, view, ...). V súvislosti s tým sa 

prebrala aj otázka rozdeľovania úloh na viacero členov podľa určitých kritérií (napr. 

frontend/backend). Deliť sa bude určite na základné hrubé vytváranie obrazoviek 

a ich prepracovanie do finálnej verzie z pohľadu dizajnu. 

5) Doučovanie ruby on rails bude mať na starosti Bc. Michal Farkaš. Mal by zahŕňať 

celkový úvodný prehľad do rails. Termín bude až po Vianociach, konkrétnejšie by to 

mohlo byť niekedy ku koncu riadnych termínov skúšok. 

Zapísal: Bc. Pavel Sluka 


