
 

 

Zápis zo stretnutia č. 1 

Téma stretnutia: Úvodné stretnutie – zhrnutie ZS a plánovanie 1. šprintu 

Dátum stretnutia: 27.2.2013 

Čas stretnutia: 12:00 – 13:30 

Miesto stretnutia: Softvérové štúdio 

Prítomní:  Bc. Ľuboš Demovič Bc. Eduard Fritscher Bc. Jakub Kříž 

   Bc. Ondrej Kuzmík Bc. Ondrej Proksa Bc. Jakub Šalmík 

Bc. Diana Vandlíková Ing. Dušan Zeleník 

 

Vedúci stretnutia: Ing.  Dušan Zeleník 

Zapisovateľ:  Bc.  Diana Vandlíková 

 

Priebeh stretnutia: 
 

 Stanovenie dátumu stretnutí na pondelok 16:00 

 Sumarizácia úloh zo ZS 

o  Je potrebné vyhodnotiť výsledky experimentu 

 Jeden algoritmus sa vylúči z odporúčania 

 Tieto výsledky premietnuť do algoritmov na odporúčanie 

 Je potrebné provnať viacero možností, rerank výsledkov, 

vytvorenie vzorca pre odporúčanie podľa výsledkov experimentu 

o  Bola vykonaná optimalizácia a refactoring algoritmov, je potrebné ju vykonať 

ešte nad pluginom Energy 

 Diskusia o článku na konferenciu DEXA 

o  Termín je 10.4., potrebných je cca 6 strán podľa IEEE šablóny 
o  Je potrebné doplniť viac referencí 

 Diskusia o nových úlohách 
o  Vytvorenie profilu používateľa, logovanie aktivity používateľa, doplnenie 

prihlásenia a registrácie na stránku (funkcionalita + grafická úprava) 
 Diskusia o potrebe prihlásenia cez FB – v súčasnosti to nie je 

potrebné, možné doplniť neskôr 
 Čo všetko je potrebné logovať? Všetko (zobrazenie stránky, 

ohodnotenie filmu / osoby ...) 
o  Vytvorenie TV programu (parsovanie + grafická úprava) 

o  Je potrebné začať s Android aplikáciou, to zahŕňa grafický návrh 

a základnú funkcionalitu – prihlásenie a volanie služby pre odporúčanie 

 Potreba geolokácie, najmä pre potreby odporúčania filmov v kinách 

o  Doplnenie Captcha do formulárov – kvôli spamu 

o  Potreba grafickej úpravy profilu filmu a osoby – v súčasnosti nie sú 

informácie zvýraznené podľa výpovednej hodnoty, ale estetickej stránky 

o  Vytvorenie dokumentácie k API 



 

 

o  Vznikla potreba vytvorenia vzorca pre váhovanie hodnotení používateľov, 

celkové hodnotenie je potrebné vyskladať z čiastočných hodnotení, do kt. 

sa zahrnie aj ČSFD hodnotenie filmu 

o  Doplnenie dôležitých termínov do kalendára – odovzdávanie 

dokumentácie, prezentácia, konferencia 

 

Úlohy do prvého šprintu: 

ID Popis úlohy 
Pridelené 

členovi 

Dátum 

zadania 

Predpokladané 

ukončenie 
Stav 

1.0 Parsovanie TV programu Kříž 27.2.2013 11.3.2013 Riešená 

1.1 
Návrh Android aplikácie - 

grafický 
Šalmík 27.2.2013 11.3.2013 Riešená 

1.2 
Základná funkcionalita 

Android aplikácie 
Fritscher 27.2.2013 11.3.2013 Riešená 

1.3 

Vytvorenie vzorca pre 

ranking výsledkov 

odporúčania 

Fritscher 27.2.2013 11.3.2013 Riešená 

1.4 Vyhodnotenie experimentu Kuzmík 27.2.2013 11.3.2013 Riešená 

1.5 
Grafický návrh TV 

programu 
Demovič 27.2.2013 11.3.2013 Riešená 

1.6 Doplnenie Captcha Demovič 27.2.2013 11.3.2013 Riešená 

1.7 

Grafický návrh podstránok 

(prihlásenie, registrácia, 

profil, profil filmu/osoby) 

Vandlíková 27.2.2013 11.3.2013 Riešená 

1.8 
Prihlásenie, registrácia -

funkcionalita 
Proksa 27.2.2013 11.3.2013 Riešená 

1.9 
Vytvorenie dokumentácie 

k API + úprava API 
Proksa 27.2.2013 11.3.2013 Riešená 

1.10 Refactoring algoritmov Kuzmík 27.2.2013 11.3.2013 Riešená 

1.11 Parsovanie kín Proksa 27.2.2013 11.3.2013 Riešená 

1.12 
Logovanie aktivity 

používateľa 
Proksa 27.2.2013 11.3.2013 Riešená 

 


