
Zápis 5. Stretnutia tímu č.4 

Dátum: 30.10.2013 

Miestnosť:  Jobsovo softvérové štúdio 

Prítomní: Vedúci:  Ing. Ivan Kapustík 

    Ing. Marián Lekavý, PhD. 

  Študenti: Matej Bádal 

    Vladimír Bošiak 

    Igor Homola 

    Martin Adámik 

    Michal Petráš 

    Michal Čerešňák 

    Samule Benkovič 

Téma: Šprint 2 – progres  

Vypracoval: Michal Petráš 

Opis stretnutia: 

• Začiatok stretnutia 
Martin začal stretnutie, informoval Mariána o jednotlivých úlohách a ich stave. 
Marián sa pýtal na kritickú úlohu "spoločný backlog". 
Spoločný backlog bol založený v Jire.  
 

• Informovanie o stave úloh jednotlivých členov 
o Mišo Čerešnák spojazdnil GIT, začal analyzovať zahraničný tím a začal 

analyzovať diplomovku 
o Martin Adámik má hotovú analýzu zahraničného tímu, začal analyzovať 

diplomovku, taktiež spojazdnil GIT 
o Matej Bádal spojazdnil GIT, vybral si tím na analýzu. Snažil sa spojazdniť SSH 

na tímovom serveri.  
o Vlado Bošiak spojazdnil GIT, vybral si tím na analýzu, taktiež pripravuje návody 

na analýzu pre inštaláciu na MACu a Linuxe.  
 Martin Adámik sa pýtal na zdokumentovanie inštalácie, s ohľadom na 

zmeny v ruby kóde. Marián odpovedal, že návod má byť písaný s 
ohľadom na túto skutočnosť.  

o Michal Petráš spojazdnil GIT, analyzoval zahraničný tím a zároveň začal 
analyzovať diplomovku. Taktiež spisuje dokumentáciu z prvého šprintu.  

 Mal otázku ohľadne dokumentácie – ako spisovať zmenu správania a 
podobné malé podúlohy, špecificky uvádzať autorov ? Marián 



odpovedal, že je vhodné spisovať to do odstavcov, prípadne uviesť 
autorov.  

o Samo Benkovič spojazdnil GIT, poskytol analýzu zahraničného tímu z jeho 
bakalárske práce. Plánuje sa pustiť do ruby kódu.  

 Marián upozorňuje na skutočnosť, že to nie je vec, ktorú dokončím a 
hneď pôjde.  

o Igor Homola spojazdnil GIT, analyzoval zahraničný tím a začal analyzovať 
diplomovku 
 

• Diskusia 
o Ruby – Marián upozorňuje na ruby kód a pýta sa ako sme si to podelili. Náš tím si 

zobral na starosti plánovač.  
o Interface – Marián odporúča vytvoriť a dohodnúť si interface tak aby sme neboli 

od seba závislí a mohli pracovať súčasne 
o Upozornenie – Marián špecificky upozorňuje na to, že ruby kód je vec , ktorá ma 

potenciál byť nestihnutá! 
o Burn down chart – graf nie je veľmi dobrý – dôsledok veľkého počtu zadaní 

odovzdávaných počas víkendu 
o Igor Homola oznamuje , že bola podaná prihláška na TP CUP 

 

 


