
Zápis zo stretnutia č. 2 
Dátum: 14.10.2008 
Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA) 
Prítomní: 
 Pedagóg: RNDr. Valéria Šimáková 
 Členovia tímu: Bc. Bálint Farkas, Bc. Michal Holub, Bc. Juraj Kollár, Bc. Vojtech Villaris,  
 Bc. Martin Virik 
Neprítomní: - 
Hostia: - 
Zápis vyhotovil: Bc. Juraj Kollár 
Téma stretnutia: Analýza starších projektov a literatúry 

Vyhodnotenie minulých úloh 

Č. Úloha Osoba 
Dátum 

zadania 

Termín 

ukončenia 

Skutočné 

ukončenie 
Stav 

1.1 Vytvoriť logo tímu, doplniť 

plagát 

Bálint 7.10.2008 14.10.2008 14.10.2008 splnená 

1.2 Vytvoriť prvý návrh webu Martin 7.10.2008 14.10.2008 14.10.2008 splnená 

1.3 Preštudovať zborníky 

z uplynulých konferencií 

Znalosti príp. diplomové práce 

s podobnou tematikou 

Mišo, 

Vojto, 

Juro 

7.10.2008 14.10.2008 14.10.2008 splnená 

1.4 Preštudovať minulé tímové 

projekty s podobnou témou 

všetci 7.10.2008 14.10.2008  rieši sa 

Priebeh stretnutia 

Mišo 
Preštudoval zborník Znalosti 2007 a našiel dva zaujímavé príspevky. Našiel formát FoaF (Friend of 
a Friend), ktorý sa javí ako vhodný na ukladanie sociálnych vzťahov, preštuduje podrobnejšie.  

Martin 
Vytvoril prvú verziu  webového sídla tímu. Vyskytol sa ale problém s diakritikou, ktorý treba ešte 
vyriešiť. 

Juro 
Preštudoval zborníky Znalosti 2005, 2006, no nenašiel v nich nič, čo by sa dalo použiť v tímovom 
projekte. Ďalej preštudoval staršie tímové projekty, ktoré sa zaoberali rovnakou témou, a to projekt od 
tímu Černé ofce (2007/2008) a projekt od tímu _elf_ (2006/2007). Projekt od tímu _elf_ sa mu zdal 
celkom dobrý, projekt od tímu Černé ofce bol podľa neho už slabší. 
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Vojto 
Tiež preštudoval zborníky znalosti, ale nenašiel nič vhodné. 

Bálint 
Vytvoril logo o plagát tímu. Preštudoval staršie tímové projekty. 

Pani Šimáková 
• Ďalej študovať materiály 

o bakalárske projekty, tímové projekty, diplomové projekty na našu tému 

o  sústrediť sa hlavne na vyhľadávanie, váhovanie údajov 

o  pozrieť TP, BP, TP od Barlu a Poláška 

o  výsledky, nájdené informácie spísať 

• Preskúmať existujúce systémy 

o  AIS – ako integrovať – vraj nedostaneme dáta alebo iba nejaký XLS súbor, možno 
iba logický model – treba poslať mail Gnipovej 

o  Yonban – čo eviduje, ako integrovať - Filkorn 

o  Moodle - čo eviduje, ako integrovať 

• Na základe preštudovaných materiálov vytvoriť analýzu a hrubý návrh 

Nové úlohy 

Č. Úloha Osoba 
Termín 

ukončenia 

2.1 Zistiť od Gnipovej, ako sa dá integrovať s AISom Mišo 21.10.2008 

2.2 Analýza Yonbanu a Moodlu Martin 21.10.2008 

2.3 Pokračovať v tvorbe webu Martin 21.10.2008 

2.4 Napísať výťah článkov zo zborníkov, čo sa nám môže hodiť Mišo 21.10.2008 

2.6 Napísať, čo sa nám hodí z práce tímu _elf_ Juro 21.10.2008 

2.7 Analyzovať BP, DP, TP od Barlu a Poláška Vojto 21.10.2008 

2.8 Nájsť a napísať, čo môžeme použiť z práce tímu Černé ofce Bálint 21.10.2008 

2.9 Analyzovať podporné prostriedky, zistiť či sa dajú nainštalovať 

v softvérovom štúdiu 

Bálint 21.10.2008 

2.10 Hľadať nejaký dizajn, CSS na stránku všetci 21.10.2008 

2.11 Napísať analýzu a hrubý návrh všetci 21.10.2008 
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