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P L U T E U S
Zápisnica č.2
Zápis z priebehu konaného stretnutia tímu.

Stretnutie
Miestnosť: Softvérové štúdio

Dátum a čas : 17.10.2006 10:10

Vedúci projektu: RNDr. Valéria Šimáková

Prítomní členovia tímu: Bc. Mário Blaho
Bc. Tomáš Hajas
Bc. Štefan Kušnír
Bc. Pavol Vilina

Neprítomní členovia tímu: Bc. Miroslav Legéň
Bc. Tibor Somogyi

Vypracoval: Bc. Pavol Vilina

Téma stretnutia
Diskusia o projekte a naplánovanie úloh do najbližšieho stretnutia.

Priebeh stretnutia
1. RNDr. Valéria Šimáková nám poskytla prezentačné CD iných fakúlt a škôl. Na základe

týchto CD uviedla výhody / nevýhody ako aj celkové riešenie týchto prezentácií. Ďalej
RNDr. Šimáková predložila návrhy, ktoré by sme mohli zapracovať do projektu:
- aby bol návštevník stránky privítaný úvodným obrázkom (prípadne animáciou) s dôrazom
na to, že sa jedná o FIIT STU Bratislava,
- aby boli nejaké záujmavé a vtipné upútavky, obrázky medzi kategóriami (napr. Študent =
mozog, IQ, učitelia a pod. ),
- skúsiť pozrieť fotky na aktuálnej stránky FIIT, ktoré by sa dali použiť na CD (napr. zo
súťaží, …).

2. Ďalšou náplňou stretnutia bolo upresnenie základných požiadaviek na informačný systém.
Pozornosť bola venovaná najmä na základnú špecifikáciu pre aktualizačný nástroj
vytvoreného prezentačného CD.

3. Prezentovali sme stránku nášho tímu a diskutovali sme o možných zmenách a úpravách.
Zistili sme, že je potrebné doplniť odkaz na záznamy zo stretnutí, vytvoriť sekciu Novinky
a stránka by mala byť pestrejšia doplnením nejakých grafických prvkov.

4. Prebehla diskusia a predvedenie existujúcich redakčných systémov vytvorených členmi tímu
Tomáša Hajasa a Štefana Kušníra pre iné projekty.

5. Na záver stretnutia boli rozdelené úlohy, ktoré vyplynuli z diskusie, medzi jednotlivých
členov.

http://www2.dcs.elf.stuba.sk/TeamProject/2006/team17/public_html/
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Úlohy do budúceho týždňa

1. Vyhľadanie (napr. na internete) príklady prezentačných médii. – MB, TH, TS, PV
2. Analýza a zhodnotenie prezentačných CD. – MB, TH, TS, PV
3. Dopracovať pripomienky na webovú stránku teamu. – SK, ML

Dlhodobé ciele
1. Vypracovať plán práce pre zimný semester.
2. Zdokumentovať analýzu problému a návrh projektu.
3. Hrubý návrh prototypu.
4. Pozrieť fotky na aktuálnych stránkach FIIT.

Použité skratky
MB - Bc. Mário Blaho
TH - Bc. Tomáš Hajas
SK - Bc. Štefan Kušnír
ML - Bc. Miroslav Legéň
TS - Bc. Tibor Somogyi
PV - Bc. Pavol Vilina

http://www2.dcs.elf.stuba.sk/TeamProject/2006/team17/public_html/


