
 

Zápis zo stretnutia č. 10 
 

Dátum: 12.12.2013 

Miestnosť: Jobsovo softvérové štúdio (FIIT STU) 

Vyhotovil: Andrej Valko 

Prítomní: 

Pedagóg:  Ing. Ivan Polášek, PhD. 

Členovia tímu: Bc. Brndiarová Gabriela, Bc. Kyseľ Peter, Bc. Martoš Ivan, 

Bc. Štajer Andrej, Bc. Štetiar Matej, Bc. Šuta Erik, Bc. Valko Andrej 

Téma stretnutia 

Odovzdanie šprintu č. 5., hrubý plán na nasledovný semester, zhodnotenie. 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

# Popis úlohy 
Zodpovedná 

osoba 
Stav 

1. 
Obal čiary života sa zobrazuje aj keď sa nemá Matej Štetiar 100% 

2. 
Pri ukladaní scény program zmrzne Andrej Valko 100% 

3. 
Fragment sa vykresľuje ako vodorovná čiara Matej Štetiar 100% 

4. 
Vykresľovanie fragmentu na prekrývajúcu sa vrstvu Andrej Valko 100% 

5. 
Fragment - zlé vkladanie na zadných vrstvách Andrej Valko 100% 

6. 
Formulár na vytváranie čiary života sa nezatvára Matej Štetiar 100% 

7. 
Pripojenie "InteractiveCover" vetvy 

Gabriela 

Brndiarová 
100% 

8. 
Pripojenie "delete" vetvy Peter Kyseľ 0% 

9. 
Ukladanie diagramu do XML Erik Šuta 100% 

10. 
Vymazanie aktuálneho modelu Andrej Štajer 70% 

11. 
Vytváranie objektov z XML Erik Šuta 75% 

12. 
Označenie čiar života ťahom Matej Štetiar 100% 

13. 

Vytvorenie deštruktorov pre lifeline + Vytvorenie stavov a 

tlačidla 
Peter Kyseľ 95% 

14. 
Nainštalovať server Andrej Valko zrušené 



 

15. 
Vytvorenie webovej stránky Ivan Martoš zrušené 

16. 
Nahodenie stránky na server Matej Štetiar zrušené 

17. 
Naplnenie webovej stránky informáciami Matej Štetiar zrušené 

18. 
Aktualizovať dáta na stránke Ivan Martoš 95% 

19. 
Spraviť zálohu servera Ivan Martoš 95% 

20. 
Vytvoriť šablónu prezentácie Andrej Štajer 100% 

21. 
Dokumentácia k šprintu č. 5 Erik Šuta 100% 

22. 
Formálne spísať plán projektu 

Gabriela 

Brndiarová 
100% 

23. 
Spojenie prezentácie do jedného súboru nepriradené zrušené 

 

*95% chýba review 

**90% chýba dokumentácia a review 

Priebeh stretnutia 

1. Na začiatku sa spomenuli problémy s niektorými činnosťami spojenými s prácou na 

projekte (obsah commit správ, podmienky pre vykonanie merge, dodržiavanie 

rozdelenia úloh, komunikácia v tíme, úpravy v tabuľke prác na šprintoch). 

2. Prebehla krátka kontrola elektronického média (príloha k dokumentácií). 

3. Pedagogický vedúci podpisom potvrdil prevzatie dokumentácie k riadeniu projektu 

a dokumentácie k inžinierskemu dielu. 

4. Pripomenulo sa riešenie chýbajúcej webovej stránky tímového projektu. Podarilo sa 

obnoviť predchádzajúcu webovú stránku. Pedagogický vedúci vyjadril jej dôležitosť, 

pretože v budúcnosti môže reprezentovať celý projekt trojdimenzionálneho UML 

(všetky jeho vývojové vetvy). 

5. Manažérka plánovania (G. Brndiarová) pripomenula potrebu vykonávať plány aspoň na 

3 nasledovné šprinty, ku ktorým sa má vyjadriť aj pedagogický vedúci. 

6. K bodom plánu sa pedagogický vedúci vyjadril a body schválil, výhrady boli ale voči 

bodom: 

a. Strom prvkov – spracovať nie je potrebné, pretože sa tým bude zaoberať 

pravdepodobne niekto v inej vývojovej vetve. 

7. Priority k bodom v pláne sa ešte prehodnotia na začiatku budúceho semestra, 

vyzdvihnutá však bola priorita bodu Vytvorenie fragmentu. 

8. Pedagogický vedúci navrhol do plánu zaradiť aj vytvorenie UML metamodelu. 

9. Boli stanovené minimálne požiadavky na výstup v nasledujúcom semestri: 

a. Sekvenčný diagram 

b. Fragment 

c. Aktivačný blok 

10. Bol odprezentovaný aktuálny stav aplikácie, ku ktorému boli vyjadrené nasledovné 

pripomienky: 

a. Interakcie na zadných vrstvách sa vykresľujú na nesprávnych pozíciách – toto 

je potrebné opraviť čo najskôr. 

b. Pri ťahu myšou pri výbere oblasti fragmentu, by mal byť viditeľný rám výberu. 

c. Vnorený fragment by sa mal od rodičovského fragmentu odsadiť. 



 

d. Čiary života sa majú od seba odsadzovať s fixnou vzdialenosťou (po krokoch). 

e. Má byť umožnené pridávanie väčšieho množstva čiar života do diagramu. 

f. Čiary života by sa nemali vykresľovať až po okraj vrstvy. 

g. Vertikálne odsadzovanie čiar života treba upraviť tak, aby sa automatické 

umiestnenie na prvý riadok vykonalo aj vo väčšej vzdialenosti od vrchu vrstvy. 

h. Interakcie sa majú vykresľovať vodorovne, so vzájomným fixným odsadením 

(po krokoch). 

11. Podal sa návrh na výmenu niektorých manažérskych rol: 

a. Manažment monitorovania prevezme G. Brndiarová 

b. Manažment plánovania prevezme P. Kyseľ 

c. Manažment podpory vývoja prevezme A. Valko 

12. V retrospektíve sa neuviedla žiadna nová plánovaná činnosť, ani ukončenie aktuálnych 

činností. Pokračovať sa bude okrem činností spomenutých v predošlom zápise aj v 

„extreme programming“ stretnutiach a častejšom vykonávaní „rebase“ pri 

individuálnych funkcionálnych vetvách. 

13. Nakoniec prebehlo hodnotenie členov tímu za prácu na projekte v uplynulom semestri. 

14. Kvôli problému s hodnotením práce člena tímu P. Kyseľa, bola zostavená komisia na 

podporu rozhodovania pedagogického vedúceho pri hodnotení. Členovia komisie: 

a. G. Brndiarová 

b. I. Martoš 

c. A. Valko 


