
Zápis zo stretnutia tímu č. 3 so zástupcami fakulty 

Dátum:  16.2.2011 

Trvanie:  16.00 – 17.30 

Miestnosť:  zasadačka D220 

Prítomní: 

 Vedenie fakulty: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.,  Ing. Viera Rozinajová, PhD. 

 Pedagog. vedúci: Ing. Matej Makula, PhD. 

 Členovia tímu: Bc. František Ivanko, Bc. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko, 

Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba  

Neprítomní:  Bc. Pavol Sopko (na pracovnej stáži vo Veľkej Británii)  

Zapisovateľ:  Róbert Móro 

 

Téma stretnutia 

 Pripomienky k vyvíjanému systému, termíny nasadenia 

Opis stretnutia 

1. Prezentovali sme stav systému pred začiatkom letného semestra. 

2. Na základe toho vznikli nasledovné pripomienky k použiteľnosti: 

 Zúžiť pole pre filtrovanie, aby nezaberalo viac ako tretinu zobrazovanej plochy 

o  dosiahneme odstránením riadku „Filter projektov“, študijné programy dáme 

do jedného riadku, takisto niektoré ďalšie položky filtra; odstránime tlačidlo 

„Reset“ 

 V používateľskom rozhraní zlúčiť stavy projektu a stavy zadania (zostanú len stavy 

projektu) tak, aby používateľ pracoval len s konceptom projekt, v ktorom je zahrnutá 

aj prvá verzia zadania; usporiadať ich v logickej následnosti 

o  vytváraný 

o  daný na schválenie 

o  schválený / opravovaný / zamietnutý 

o  vypísaný 

o  pridelený 

o  riešený 

o  ukončený / neukončený 

 Keď sa neskôr pridajú revízie zadaní (diplomových projektov), budú sa vizualizovať 

zvlášť v menu, keďže ide o iný proces s inými zainteresovanými 

 Zmeniť výpis mien pedagógov a študentov do tvaru: priezvisko, meno, tituly (kvôli 

filtrovaniu) 

3. Ďalej vyplynuli požiadavky na úpravu a doplnenie existujúcej funkcionality: 

 Pridať k pedagógom pracovisko (ústav), na základe ktorého sa pri vytváraní nového 

projektu automaticky označí študijný program, pre ktorý sa zadanie vytvára (dané tiež 

zvoleným typom projektu); zostane možnosť zmeniť, resp. označiť aj ďalšie študijné 

programy. 

 Umožniť garantovi (resp. technickému pracovníkovi alebo administrátorovi) filtrovať 

projekty podľa ústavu. 

 Zmeniť, resp. doplniť proces schvaľovania projektov garantom 



o  vypíše sa zoznam projektov spolu s ich textom, literatúrou a ostatnými 

položkami 

o  garant bude môcť zvoliť jednu z dvoch akcií: 

 Videl som (v zmysle odporúčam schváliť, alebo súhlasím s pridanými 

poznámkami a nechcem doplniť ďalšie) 

 Doplniť pripomienky (v tomto prípade bude môcť doplniť text 

s pripomienkami) 

o  voľbou týchto akcií sa nezmení stav projektu, a tak pri ďalšom sedení, alebo 

ak by projekty kontroloval iný pracovník (garant), uvidí, že daný projekt 

kontroloval (on alebo niekto iný) a buď nemal žiadne pripomienky, alebo ich 

doplnil k zadaniu; môže tiež doplniť ďalšie pripomienky 

o  Napokon bude možné vykonať hromadne všetky navrhované akcie (schváliť 

projekty, pri ktorých nie je žiadna pripomienka, alebo vrátiť na opravu tie, pri 

ktorých naopak sú pripomienky) 

4. Napokon vzišli aj požiadavky na novú funkcionalitu: 

 Doplniť import pedagógov, v ktorom sa každý rok nastaví, či môže daný pedagóg 

vypisovať daný typ projektu, pričom prednastavené budú práva z predchádzajúceho 

roku 

o  pedagógovia sa budú filtrovať podľa priezviska, AIS ID a ústavu 

o  podľa nastavených práv sa pedagógovi zobrazia pri vytváraní projektu len tie 

typy, pre ktoré bude mať oprávnenie 

 Podobným spôsobom doplniť import študentov (bude sa nastavovať, na ktoré projekty 

sa môžu registrovať) 

 Pridať štatistický prehľad aktivity pedagógov 

o  koľko projektov akého typu dali na schválenie, koľko projektov a akého typu 

vedú (takisto v akom sú stave, či BP1,2, resp. DP1,2,3) 

o  viazať na aktuálny čas 

o  možnosť exportu do Excelu 

5. Na záver stretnutia sme sa predbežne dohodli na termínoch nasadzovania systému tak, aby 

sme stihli systém pripraviť pre vytváranie zadaní bakalárskych projektov v tomto semestri 

 Do 1.3.2011 budú zapracované pripomienky k použiteľnosti a k doplneniu 

funkcionality pre pedagógov, tak aby mohli od tohto termínu vytvárať nové projekty 

 Do 15.3.2011 budú zapracované aj ostatné požiadavky, týkajúce sa schvaľovania 

projektov garantom tak, aby mohli schvaľovať (resp. dať na opravu alebo zamietnuť) 

projekty dané pedagógmi na schválenie  


