
 Zápis zo stretnutia č. 15 
Dátum: 23.03.2009 
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. Bálint Farkas 
Téma stretnutia: Pokračovanie v implementácii. 

Vyhodnotenie minulých úloh 

Č. Úloha Osoba 
Dátum 

zadania 

Termín 

ukončenia 

Skutočné 

ukončenie 
Stav 

12.1 

Prejsť špecifikáciu 

požiadaviek a doplniť nové 

veci a upraviť staré 

Michal 

Martin 
2.3.2009 9.3.2009  rieši sa 

12.4 
Vytvoriť databázu a prepojiť 

ju s Java triedami a celým 

systémom 

Bálint, 

Juraj 
2.3.2009 16.3.2009 22.3.2009 splnená 

12.4.1 
Vytvoriť databázu a jej 

schému tak, aby vyhovovala 

logickému modelu 

Bálint, 

Juraj 
2.3.2009 9.3.2009 22.3.2009 splnená 

12.4.2 Namapovať Java triedy na 

tabuľky v databáze 

Bálint, 

Juraj 
2.3.2009 16.3.2009 22.3.2009 splnená 

12.7 
Navrhnúť/prehodnotiť 

štruktúru stránok 

a navrhnúť UI 

Martin 2.3.2009 16.3.2009  rieši sa 

12.8 Urobiť detailný návrh systému, 

UML diagramy 

Juraj, 

Michal 
2.3.2009 16.3.2009  rieši sa 

13.4 Dopísať Javadoc pre triedy 

v dátovom modeli. 
Vojto 9.3.2009 16.3.2009  rieši sa 

14.1 Prerobiť stránku PridajFakt 

ako editovaciu stránku 
Vojto 16.3.2009 23.3.2009  rieši sa 

14.2. 
Dokončiť skripty pre 

definovanie vzorca 

a kľúčových slov 

Martin 16.3.2009 23.3.2009 23.3.2009 splnená 
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14.3 Vytvoriť stránky pre 

vytváranie typov faktov 

Juraj, 

Martin 
16.3.2009 6.4.2009  rieši sa 

Priebeh stretnutia 
1. Programový výbor konferencie IIT.SRC 2009 vyhodnotil príspevky a zaradil náš príspevok na 

prezentáciu v zborníku  vo forme rozšíreného abstraktu v rozsahu dvoch strán do prezentácie 
na konferencii v špeciálnej sekcii TP Cup. 

2. Dostali sme dobré hodnotenie, pani Šimáková bola spokojná.  Otvorili sme diskusiu 
o zistených nedostatkoch, ktoré ešte môžeme upraviť do 26.3.2009. Boli to nasledovné 
nedostatky: 

- ako bude systém overený   

- chýbali subjektívne hodnotenia študentov od pedagógov 

3. Pani Šimáková navrhla, aby sme používali spätnú väzbu na pedagóga. Zhodli sme sa v tom, že 
keď študent  vyplní svoje znalosti, tak ich pedagóg musí potvrdiť, čo nám pomôže vyhnúť sa 
nadhodnoteniu študentov. 

4. Dostali sme od pána Barlu prihlasovacie údaje na prístup k dátam z AIS, ale aby sme dostali 
finálne práva,  pani Šimáková ešte musí overiť podpisom papier, čo nám poskytne pán Barla. 

5. Martin nám predviedol svoj editor vzorcov. 

6. Zvyšok stretnutia sme pokračovali v implementácii. 

Nové úlohy 

Č. Úloha Osoba 
Termín 

ukončenia 

15.1 Upraviť a vložiť príspevok na IIT.SRC Michal 26.3.2009 

15.2 Vytvoriť poster na IIT.SRC Bálint 20.4.2009 

15.3 Doplnenie funkcionality dátovej vrstvy 
Michal, 
Bálint 

6.4.2009 
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